
  .اململكـة العربيـة السعوديــــة
           وزارة التعليم العايل

        جامعة امللك عبد العزيز
        وكالة اجلامعة للفروع

  .كلية التربيـة لالقتصاد املرتيل والتربية الفنية مبحافظـة جدة
  لبنات      فرع كليات ا

  
  
  

  
  

املفاهيم الفنية والفلسفية لفن الواقعية العليا 
  .إلثراء التصوير السعودي املعاصر كمصدر

  
رسالة مقدمة إىل قسم التربية الفنية ضمن متطلبات احلصول على درجة دكتوراه 

   .الفلسفة يف التربية الفنية ختصص رسم وتصوير
  

  : إعداد
  د بوكروديعة بنت عبد اهللا بن أمح/ احملاضرة 

  
  :إشراف 

  صفاء علي فهمي دياب. د.أ
  .أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية لالقتصاد املرتيل والتربية الفنية جبدة

  
  م٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨
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  اململكـة العربيـة السعوديــــة

  التعليم العايلوزارة          
        جامعة امللك عبد العزيز
        وكالة اجلامعة للفروع

  كلية التربيـة لالقتصاد املرتيل والتربية الفنية مبحافظـة جدة
        فرع كليات البنات

  اعتماد جلنة املناقشة
  

  ــ هـ  /ــ/يوم ــ بتاريخ ــ  وديعة بنت عبد اهللا بن أمحد بوكر/لبة نوقشت رسالة الطا
  :وتكونت جلنة املناقشة واحلكم من األساتذة 

  التوقيع  الوظيفة  االسم 
أستاذ مشارك الرسم والتصوير بكليـة        .بأبو طالنادية عبد املعطي .د .١

التربية لالقتصاد املرتيل والتربية الفنيـة      
  ).ياممتحنا خارج( بالرياض

  

أستاذ مشارك الرسم والتصوير بكليـة           .عال أمحد علي يوسف.د .٢
التربية لالقتصاد املرتيل والتربية الفنيـة      

  .)ممتحنا داخليا(جبدة 

  

أستاذ  الرسم والتصوير بكلية التربيـة         . دياب علي فهميصفاء.د.أ .٣
  لالقتصاد املرتيل والتربية الفنية جبدة

  .)مشرفًا على الرسالة(

  

  
  ــــــــــــ ختصص ــــــــــ:منح الطالبة درجة : قرار اللجنة  
  

  .   هـ١٤:      /     /        تاريخ موافقة جملس الكلية على املنح 
  

  عميدة الكلية                         وكيلة الكلية للدراسات العليا                      اخلتم
  
  نادية بنت صاحل العمودي. د                                 سعدية بنت حسن عمار            . د
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 ٢١٥سورة البقرة ، آیة 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ف  

١٩٩    .١٥٨  
٢٠٠    .١٥٩  
٢٠١    .١٦٠  

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ع  

  ١٨٣  .الصورة الفوتوغرافية، الباحثة  .١٤٩

 ٥٠× ٧٠األلعاب يف سلطان مول،الباحثة، ألوان أكرليك على قماش،     .أ-١٤٩
  .م٢٠٠٧.سم

١٨٤  

  ١٨٥  .  الصورة الفوتوغرافية، الباحثة  .١٥٠
، الباحثـة، ألـوان أكرليـك علـى         "سـلطان مـول   "لعبة العجلة   أ-١٥٠

  .م٢٠٠٧.  سم٥٠×٧٥قماش،
١٨٦  

  ١٨٧  .الصورة الفوتوغرافية، الباحثة  .١٥١
ــوانزجــاج  أ-١٥١ ــة، أل ،  علــى قمــاش أكرليــك ، الباحث

  .م٢٠٠٧.سم٥٠×٥٠
١٨٨  

  ١٨٩  .الصورة الفوتوغرافية، الباحثة  .١٥٢
  ١٩٠  .م٢٠٠٧.سم٥٠×٧٥النقلي ، الباحثة، ألوان زيتية على قماش،   .أ-١٥٢
  ١٩١  .ةالصورة الفوتوغرافية، الباحث  .١٥٣
× ٧٥نـورة ، الباحثـة، طباعـة علـى قمـاش مـع ايربـرش ،          .أ-١٥٣

  .م٢٠٠٧.سم٥٠
١٩٢  

  ١٩٣  .ةالصورة الفوتوغرافي  ١٥٤
  ١٩٣  .     مطعم الودعة من اخلارج  أ-١٥٤
  ١٩٣  .طاوالت وكراسي خارج املطعم  ب-١٥٤
  ١٩٤  .التكوين بعد التعديل  ج-١٥٤
  ١٩٥  .م٢٠٠٧.سم٥٠× ٧٥لى قماش، الودعة ، الباحثة، ألوان أكرليك ع  د-١٥٤
  ١٩٦  .م٢٠٠٧البحر يف جدة، الباحثة،   .١٥٥
  ١٩٧  .م٢٠٠٧البحر يف جدة، الباحثة،   .١٥٦
  ١٩٨  .م٢٠٠٧يف جدة، الباحثة، قسم التربية الفنية   .١٥٧
  ١٩٩  .م٢٠٠٧يف جدة، الباحثة، مبىن كهرباء الغربية   .١٥٨
  ٢٠٠  .م٢٠٠٧يف جدة، الباحثة، منطقة البلد   .١٥٩
  ٢٠١  .م٢٠٠٧، الباحثة، طفولة   .١٦٠
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س  

١٣٤.  ATL & SAU ،١٤٥  .بوصة، زيت على قماش١٥,٥×١٥، توتور  

أجزاء من  عضالت اإلنسان ، تورينس ، أكرليـك علـى قمـاش،              .١٣٥
  .م٢٠٠٦

١٤٦  

، ١٩  ٥/٨× ٥/٨ ٢٣ على قماش،    كمارجرييتا ، تورينس ، أكر لي       .١٣٦
  .م٢٠٠٥

١٤٦  

 انـش،   ٥٠× ٧٠اكريليـك علـى قمـاش ،        مينيل ،   فندق دير،     .١٣٧
  .م١٩٩٩نيويورك،

١٤٧  

 انـش،   ٧١× ٤٢,٢٥ ، مينيل ، اكريليك على قماش ،          ألبيون فندق  .١٣٨
  .نيويوركم ،٢٠٠٠

١٤٨  

  ١٤٨  .م٢٠٠٤سم، ١٢٣× ٥٩ باريس ، هيد ، زيت على قماش ، فجر  .١٣٩

سـم،جمموعة  ٧٥×٥٢فريزون ، هيـد ، زيـت علـى قمـاش ،               .١٤٠
  .م٢٠٠١خاصة،

١٤٨  

.  انـش ٢٨× ١٨,٥العناصر املكملة ، بريناردي ، زيت على قماش،       .١٤١
 .م٢٠٠٣

١٤٩  

 ٢٥,٥× ١٩فاكهة يف طبق ستيل ، بريناردي ، زيت على قمـاش،              .١٤٢
  .م٢٠٠٦. انش

١٤٩  

  ١٥٠  . سم ٧٠× ٤٥هايد بارك ، سبانس ، زيت على قماش ،   .١٤٣

  ١٥٠  .سم٤٠ × ٦٠املصارعون ،سبانس، زيت على قماش ،   .١٤٤

  ١٧٥  .الصورة الفوتوغرافية، الباحثة  .١٤٥
 ٥٥×٧٠ على قماش،  زيت، الباحثة، ألوان    ١الصرييف مول     أ-١٤٥

  .م٢٠٠٧.سم
١٧٦  

  ١٧٧  .  الصورة الفوتوغرافية، الباحثة  .١٤٦
× ٧٠، الباحثة، ألـوان أكرليـك علـى قمـاش،           ٢الصرييف مول     أ-١٤٦

  .م٢٠٠٧.سم٦٠
١٧٨  

  ١٧٩  .ة، الباحثةافيالصورة الفوتوغر  .١٤٧

  ١٧٩  الصورة الفوتوغرافية بعد التعديل بربنامج الفوتوشوب  أ-١٤٧
 ٥٠×٦٥، الباحثة، ألوان أكرليـك علـى قمـاش،       ٣الصرييف مول     ب-١٤٧

  .م٢٠٠٧.سم
١٨٠  

  ١٨١  .الصورة الفوتوغرافية، الباحثة  .١٤٨

 علـى  طباعة بالـشاشة احلريريـة  ، الباحثة،   ٤الصرييف مول   أ-١٤٨
  .م٢٠٠٧.سم ٥٥× ٨٠،قماش

١٨٢  
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ن  

،جمموعة خاصـة ،    ٤٨×٣٠ بيدر، زيت على قماش      عشاء بيندكس،   .١١٥
  .م١٩٩٦

١٣٣  

 ،جمموعةسم  ٤٨×٣٦على قماش  عشاء الربتقالة املستديرة،بيدر، زيت     .١١٦
  .م١٩٩٦خاصة ،

١٣٣  

  خاصة،،جمموعة٤٨×٣٠العشاء النهري، بيدر، زيت على قماش  .١١٧
  .م١٩٩٦

١٣٣  

سـم،  ٧٢×٤٨ علـى كتـان      يـل ، زيـت    ليكسنغنت، بـالك و     .١١٨
  .، فرنسام،جمموعة خاصة١٩٩١

١٣٤  

ــع   .١١٩ ــاش  ٥٨ربي ــى قم ــت عل ــل ، زي ــالك وي ، ومخــسة ، ب
  .م،جمموعة الفنان١٩٩١، ٣٨,٢٥×٥٠,٢٥

١٣٥  

  ١٣٦  .١طبيعة صامتة   .١٢٠
  ١٣٧  .٢طبيعة صامتة   ١٢١

  ١٣٨  .عدة صور شخصية ، كلوز، خمتلف اخلامات والوسائط اللونية  ١٢٢

  ٨١×٥٤اهلروب واملفرقعات الضوئية،باكون، زيـت علـى كتـان          ١٢٣
  .م١٩٩٦

١٤٠  

 كنت مولعة بالغىن، باكون، زيـت علـى         اهتاف الطفل، وأنا عندم     ١٢٤
  .م١٩٩٤، ٧٠×٤٨قماش 

١٤٠  

سم،جمموعة ٩٦×٤٨لى  كتان، ليندا باكون، زيت ع االبتسام والقوة  ١٢٥
  .م١٩٩٩خاصة،

١٤٠  

، ايدي، اكريليك على قمـاش ،جمموعـة    ميلالفصول األربعة يف رو  .١٢٦
  .م١٩٩٧خاصة،

١٤١  

قمــاش منظـر طبيعـي يف االسـتراحة، فـوكس، زيـت علـى         .١٢٧
  . الفنانسم،جمموعة٤٠×٢٠،

١٤٢  

  ١٤٢  . الفنان سم ،جمموعة٦٠×٥٩ ، قماشاحلواجز، فوكس، زيت على  .١٢٨

 ٧٥,٥×٥٠,٥ني، ، زيـت علـى ليـن     يندينـهال شـال ، م   وبيانو    .١٢٩
  .م١٩٩٧وعة خاصة،سم،جمم

١٤٣  

  ١٤٣   سم ،٥٣,٢٥× ٧٧,٥الزنبق ، ميندينهال، زيت على لينني،   .١٣٠

،جمموعـة خاصـة   ١٦,٧٥×١١، كون ، اكريليك على قماش  فازر  .١٣١
  .م١٩٩٧،أملانيا،

١٤٤  

فرميونت ، غسق كاليفورنيـا، كـون، اكريليـك علـى قمـاش،               .١٣٢
  .م٢٠٠٥انش، ٤٦,٧٥×٢٩

١٤٤  

  ١٤٥  .بوصة، زيت على قماش١٥,٥×١٥ر، وتوالساحر، ت  .١٣٣
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م  

  .م١٩٩٩ نيويورك، سم،قطع هاريس الفنية ١٢
 ١٤×١٠ل، ألوان مائية على ورق ، تيتش، ب فرانسيز سوبارو درب  .١٠٠

  سم، 
ــايرنجمموعــة ــشادويك وبيــل ب ــدا وت ماسوشوســتس ، /  لين

Massachusetts  ،م١٩٩٨.  

١٢٣  

اللوحة الغربية بروديسة ، ختتلف عن الغرب، ماكلني  زيـت علـى               .١٠١
  .م١٩٩٣، خاصة،جمموعة ٧٠×٤٨قماش 

١٢٤  

يـت علـى كتـان    كلني  ز، ما اللوحة الغربية مع االسترايل شيبارد  .١٠٢
  .م١٩٩٤سم،جمموعة الفنان،٧٠×٤٢

١٢٤  

 انش  ٤٢×  ١/٨ ٤٢روكسي ، كوتنجهام ، طباعة حجرية ملونة ،           .١٠٣
  .م٢٠٠٢، 

١٢٥  

 -١٩٩٧ ، طبعة حجرية ملونـة ،     R,V,P,Tاألجبدية األمريكية ،      .١٠٤
  .م٢٠٠٢ -١٩٩٧ -٢٠٠٥

١٢٥  

ــة ،  .١٠٥ ــاش ، CORONAاهلال ــى قم ــت عل  ، كوتنجهام،زي
  .م١٩٩٧انش،٧٨×٧٨

١٢٥  

× ٢٠اكريليـك علـى خـشب،       تفاصيل مربع الوقت، ايـستس،        .١٠٦
  .م١٩٩٩ ،نيويورك، ميسيل لويسجمموعةسم ١٣٣,٢٥

١٢٦  

، جمموعة ريك ومونيكا    ٦٥×٣٨نشاط ، ايستس، زيت على قماش،         .١٠٧
  .م١٩٩٥سيجال  ، نيويورك ، 

١٢٧  

ـ         .١٠٨ ت علـى قمـاش،    جبل الصحراء، التاكسي البحري ، ايستس، زي
  .م١٩٩٩ جمموعة خاصة ، ٦٦×٣٥

١٢٨  

طريق برود والشارع احلادي والسبعني ، ايستس، زيت على قمـاش،       .١٠٩
  .م١٩٩٢.سم جمموعة خاصة ٧٢× ٣٩,٢٥

١٢٩  

، جمموعـة  ٤٦× ٣٤،ريتشارد ايستس، زيت على قماش،  ممر سالك  .١١٠
 .م١٩٩٥.خاصة

١٣٠  

  ١٣١  .سم٧٩×٦٤ان مائية، الغاز القابل لالشتعال، سولت، ألو  .١١١

ــة الف  .١١٢ ــسقيفة واملخــيم يف عرب ــة، نال ــوان مائي ــولت، أل ان،س
  .سم١٦٥×١٠٩

١٣١  

 انش، ٣١,٧٥×٢٠,٧٥االنعكاس، كليمان، زيت على قماش،   .١١٣
  .م٢٠٠٤،  برنارد وميسيلمعرض

١٣٢  

سـم  ١٠،٧٥× ١٦اكريليك علـى لوحـة،    ، كليمان،   مرور النمر   .١١٤
  .م١٩٩٣،ركنيويوخاصة، جمموعة ،

١٣٢  
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ل  

  ٨٣  .م١٩٢٨ سم ، ٧٣× ٥٤األحباء ، ماجريت ، زيت على قماش ،   .٨٠

متحف الفـن  . بوصة  ٣٠× ٢٤غرفة االنتظار ، توكر ، ألوان متربا ،           .٨١
  .م١٩٥٩األمريكي ، 

٨٤  

سم، زيـت علـى قمـاش ،    ١١٥× ١٦١  ، بروجل ،      انونة ميج   .٨٢
  .م١٥٦٢متحف مريي فان ، 

٨٥  

  ٨٥  .م١٩٥٠ زيت على قماش،  أواخر املالك البابلي ، فيوتشز ،  .٨٣

صورة الفنانني السوفيت األكرب سـنا، جرياسـيموف، بـافلوف،             .٨٤
  .م١٩٤٤

٨٧  

سـم،  ٥٩،٥×٧٩،٥صورة ستالني، الكشونوف،زيت على قمـاش،      .٨٥
  .م١٩٤٩موسكو،

٨٧  

  ٨٨  .ات زمنيةمناذج من أعمال الفنانني االشتراكيني على فتر  .٨٦
ــى       .٨٧ ــك عل ــوال،كليم كلريك،اكريلي ــات ك ــة إعالن لوح

  .م،الواليات املتحدة األمريكية ١٩٩٥ورق،
٩١  

  ٩٢  .م١٩٦٢طبيعة صامتة، ويسلمان،  . ٨٨

  ٩٣  .م١٩٦١كوكا كوال، ميمو روتيال،  .٨٩
  م،جمموعةس١٢,٥×١٠,٥على ورق، ز،ألوان مائيةج ، جوينسكريةال  .٩٠

  .م١٩٩٤، .ف فلوريداروبن و ديفيد روبينو
١١٧  

  جمموعةسم ، ١٦,٢٥×١١,٥ ز،ألوان مائية على ورقجسكر ، جوين  .٩١
  . م١٩٩٣، .نيويوركريك ومونيكا سيجال ، 

١١٧  

سم، ٦٠×٤٢ زيت على قماش     .ز،جكامير، جوين السيد  إمرباطورية      .٩٢
  .م١٩٩٢خاصة،جمموعة 

١١٨  

سـم  ٧٢×٤٨ زيت علـى قمـاش       .ز،جعشاء آنسة ألباين ، جوين      .٩٣
  .م١٩٩٣خاصة،جمموعة ،

١١٨  

  ١١٩  .م١٩٧٠ايسيز يف املنتزه املركزي ، موريل ، زيت على قماش،   .٩٤

  ١٢٠  .زيت على قماش. بالقرب من جنوب أفريقيا، موريل  .٩٥

  ١٢١  .م١٩٨٢  زيت على قماش، املراكب، موريل،  .٩٦
لـى  ل، زيت عتالشارع العشرون يف وقت مبكر من يوم األحد، بيتش         .٩٧

  .م١٩٩٧، الفنان سم ، جمموعة ٦٦×٣٦قماش، 
١٢٢  

سـم،  ٥٨×٤٠،زيت على قماش ،   لتاجلزء العشرون وتكساس، بيتش     .٩٨
  .جمموعة  خاصة

١٢٢  

  ١٢٣× ٩ ألـوان مائيـة علـى ورق ،          ل،ت الباين، بيتش  –السيارة املغطاة     .٩٩
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ك  

ــه  .٦٣ ــل اروح،كوربي ــف ديالرج ــاش  ، متح ــى قم   ،زيت عل
  م١٨٤٤أورسي

٧٥  

 لكورييه مع الكلب أوسود،كوربيه،زيت على قماش،       شخصيةصورة    .٦٤
  .م١٨٤٤باريس،

٧٥  

، كوربيه، زيـت علـى قمـاش،     فالحو فالجيي يعودون من املعرض      .٦٥
  م١٨٥٠

٧٦  

جنـازة يف قريـة أورزانـز، جوسـتاف كوربيـه، زيـت علــى         .٦٦
  . بباريسم،متحف اللوفر١٨٥٠قماش،

٧٦  

حمطمو الـصخور، جوسـتاف كوربيـه، زيـت علـى قمـاش،               .٦٧
  .م١٩٤٥م،كانت مبتحف درسدن،احترقت عام ١٨٤٩

٧٦  

ــاش ،      .٦٨ ــى قم ــت عل ــور، زي ــول ، بوي ــتعراض اخلي اس
  .م١٨٣٥نيويورك ،   ، متحف حمضري الفنسم٢٤٤,٥×٥٠٦,٧

٧٧  

بني ، الياالثقايف بإيط التاريخسم، متحف ٩٠×١١٦  ليجا ،ليزون،  .٦٩
  .م١٨٨١-١٨٨٠عامي 

٧٧  

 سـم ، متحـف   ٩١،٦ × ٦٧البيانو ، مكنيل ، زيت على قماش ،     .٧٠
  . م١٨٣٥تافت أوهايو، 

٧٧  

سم ٧٣× ٦٠املراكب الشعبية  يف بولون ، مانيه، زيت على قماش ،              .٧١
  .م١٨٦٩، 

٧٨  

سم ، جمموعـة    ٦١×٧٦,٢،   قماش ،زيت على   وليام ،  السيدة كلري   .٧٢
  .م١٩٠٠م عا ، خاصة

٧٨  

 × ١٨,٣٨مائية على ورق ،  ربيع على تل كورنيوز ، ويث ، ألوان  .٧٣
  .م١٩٨٤ سم ، ٢٦،٦٣

٧٨  

زواج البــالغني ، فيــداتوف ، زيــت علــى قمــاش ، املتحــف   .٧٤
  .م١٨٥١الروسي

٨٠  

 أي فطور ارستقراطي سيئ ، فيداتوف ، زيت -ضيف قبل األوان  .٧٥
  .م١٨٤٩و،على قماش ، متحف تريتاياكوف مبوسك

٨٠  

  ٨١  .م١٩٤٣ ، خشبمزارعو ن ، بن شان ، جواش على   .٧٦

× ٣٤٠ وكوالج على ورق ،      كأنا فينريال توجليايت ، غوتزو ، أكرلي        .٧٧
  .م١٩٤٧ سم ، معرض الفن احلديث ، ٤٤٠

٨٢  

  ٨٣  .م١٩٦٤سم، ٨٩× ١١٦ابن الرجل ، ماجريت زيت على قماش،   .٧٨
 سـم ،    ٥٠× ٧٤ت على قمـاش ،       األمحر ، ماجريت، زي    جالنموذ  .٧٩

  .م١٩٣٥
٨٣  
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ي  

  ٥٥  .م١٩٩٨تكوين،فؤاد مغربل، زيت على قماش ،   .٤٤

اجلولة السابعة عشر جلماعة فناين      مغربل، زيت على قماش ،       املزمار ،   .٤٥
  .م٢٠٠٣التشكيليني،املدينة املنورة 

٥٥  

علك يوما تسمع صياح نافذة تطل      ( من جدارية ) ٢( مقطع   –النافذة    .٤٦
وصلي ، كوالج وخامات خمتلفة على قمـاش اخليـام          ، م )على العامل 

  .م١٩٩٠،

٥٦  

، موصلي  ، كوالج وخامات خمتلفة على قماش ، املعرض           ) اآلزيل(   .٤٧
السعوديات، الريـاض،   ): ٥٠(اجلماعي للفنانات التشكيليات شكل     

  .م٢٠٠٠

٥٧  

  ٥٨  .سم ، زيت على قماش٢٢٢×٤٠٠اس ، جدارية  مح،من اجلنوب   .٤٨

  ٥٨  .م٢٠٠٦ املكي، محاس، زيت على قماش ، احلرم  .٤٩
  ٥٩  .م١٩٨٦تكوين ، عبد الرمحن السليمان ، زيت على قماش ،  .٥٠

سـم، املعـرض    ٨٦×٩٣ ، السليمان ، زيت على قماش ،       مناخات  .٥١
  .م٢٠٠٠املتجول يف لندن 

٥٩  

مجال باق ، الرزيزاء ، خامات وألوان على زيتيـة علـى قمـاش،                .٥٢
  .م١٩٨٧

٦٠  

ائد املطــر ، الرزيــزاء ، زيــت علــى قمــاش                                         قــص  .٥٣
  .م٢٠٠٠سم، املعرض املتجول يف لندن، ١٢٥×١٢٥،

٦١  

  ٦٢  .م١٩٨٧امرأة ونقوش ، شيخون ، خامات وألوان زيتية على قماش،  .٥٤

حروفيات ، املوسى ، زيت علـى قمـاش ، املعـرض املتجـول يف          .٥٥
  .م٢٠٠٠تايوان،

٦٣  

  ٦٣  .م١٩٩٥حروف ، املوسى، اكريليك على خشب،   .٥٦
  ٦٤  .م٢٠٠٦سم، ١٢٠×٨٠، جاسم ، اكريليك على قماش فضاء،  .٥٧

  ٦٤  .م٢٠٠٦سم، ٥٥×٧٥، قماشذاكرة، جاسم ، اكريليك على   .٥٨
 نليتاواملترو ب،على قماش  عربة الدرجة الثالثة ، دومييه،زيت  .٥٩

  .م١٨٦٣نيويورك، 
٧٢  

- ١٨٥٠،  سم٩٨×١٣٠ املقاس   دومييه،زيت على قماش،   ،الغسالة    .٦٠
  م١٨٥٣

٧٢  

املعـرض  .  م ١٨٧٤سالتيمبانكور تائه، دومييه،زيت على قمـاش،          .٦١
  .الواليات املتحدة األمريكية. القومي للفنون،واشنطن

٧٣  

  ٧٣  . م١٨٦٠،باريس، فرنسا.هاوي الرسم، دومييه،زيت على قماش،  .٦٢
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ط  

سم، املعرض املتجول   ٨٠×٩٠من البيئة ، رضوي، زيت على قماش،       .٢١
  .م٢٠٠٠يف تايوان،

٣٧  

  ٣٩  .م١٩٦٧مدخل مرات ، السليم ، زيت على قماش ،  .٢٢

سـم ،    ٥٢×٤٠الربتقال والقدر،بن زقر، زيـت علـى قمـاش ،            .٢٣
  .م١٩٦٨

٤٠  

  ٤١  .م١٩٩٠سم ، ٩١×٦١قهوة الصباح ، بن زقر ، زيت على قماش،  .٢٤

  ٤٢  م١٩٧٨حالة بكاء ، فلمبان، زيت على قماش،  .٢٥

  ٤٢  .م١٩٧٩عائلة ، فلمبان ، زيت على قماش، .٢٦
  ٤٣  .م١٩٨٤ الشليت ، زيت على قماش ، ،منظر من عسري  .٢٧

  ٤٣  .م١٩٩٥طبيعة ، الشليت ، زيت على قماش،  .٢٨

  ٤٤  .م١٩٩٥تكوين، عبد ايد، زيت على قماش ،  .٢٩

  ٤٥  .م٢٠٠٥املرأة، خاشقجي، زيت على قماش،  .٣٠
  ٤٥  .م٢٠٠٥أمومة، خاشقجي، زيت على قماش ،  .٣١

  ٤٦  .م١٩٨٤امرأتان ، اليحيا ، زيت على قماش،  .٣٢

  ٤٧  .م١٩٩٩، اليحيا ، زيت على قماش، النبأ  .٣٣

  ٤٨  .م١٩٧٦تكوين ، البقشي ، زيت على قماش ،   . ٣٤
  ٤٨  .م١٩٨٦تكوين ، البقشي ، زيت على قماش،  .٣٥

خطاب، زيت على قماش، اجلولـة الـسابعة عـشر          اإلنسان واآللة،   .٣٦
  .م٢٠٠٣ فناين املدينة املنورة التشكيليني،جلماعة

٤٩  

الشرنقة، خطاب، زيت على قماش، اجلولة السابعة عشر جلماعة فناين           .٣٧
  .م٢٠٠٣املدينة املنورة التشكيليني،

٤٩  

  ٥٠  .م١٩٨٨التحول ، حسن ، زيت على قماش ،  .٣٨

  ٥١  .م١٩٩٣على رصيف القمر ، حسن ، زيت على قماش ،  .٣٩
سـم ،   ٢٣٤×١١٧واللون ، الربيق ، زيت على قمـاش ،          القصيدة    .٤٠

  .م٢٠٠٠املعرض املتجول يف تايوان،
٥٢  

  ٥٣  .م١٩٩٨،برقاوي ، زيت على قماش اجلميلة والوحش ،   .٤١
سم، املعرض املتجول ١٠٠×٨٠نواوي ، زيت على قماش،، تكوين   .٤٢

  .م٢٠٠٠يف لندن 
٥٤  

ببيت التـشكيليني   تكوين،نواوي،زيت على قماش،املعرض السنوي       .٤٣
  جدة

٥٤  
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ح  

  
  شكالفهرس األ
  

  رقم الصفحة  ورةالص  م
  ٢٤  .م١٩٨٣طبيعة صامتة ،العبيد ، زيت على قماش،    .١
  ٢٤  .م١٩٩٥ذكريات ، العبيد ، زيت على قماش،    .٢

الــري قــدميا يف األحــساء ، الــصندل، زيــت علــى    .٣
  .م١٩٦٦خشب،

٢٥  

  ٢٥  .م١٩٩٠املرفاعة ،الصندل، زيت على قماش،   .٤

  ٢٦  .م١٩٩١حياكة الكرتة ، عبد اللطيف ، زيت على قماش،    .٥

جلني، عبد اللطيف، زيت على قماش،املعرض اجلمـاعي للفنانـات             .٦
  .م٢٠٠٠التشكيليات السعوديات ، الرياض، 

٢٦  

م، جمموعة ١٩٩٨سم، ٧٥×٦٠كي الغتر ، عزيز ، زيت على قماش،   .٧
  .لصاحب السمو امللكي األمري حممد بن نواف بن عبد العزيز

٢٧  

م، ٢٠٠٢سـم،  ٥٦×٧١الضوء األزرق، عزيز، زيت على قمـاش،          .٨
  .جمموعة صاحب السمو امللكي األمري حممد بن نواف بن عبد العزيز

٢٨  

  ٢٩  .م١٩٨٥السوق قدميا يف األحساء ، املغلوث ، زيت على قماش،   .٩

املعـرض  .سـم ٧٨×٦٠بائعة البيض ، املغلوث ، زيت على قماش،          .١٠
  .م٢٠٠٠املتجول يف لندن

٢٩  

  ٣٠  .م١٩٨٥اجلمال ، العبدان ، زيت على قماش، .١١

  ٣٠  .م١٩٨٦قلعة قدمية ، العبدان ، زيت على قماش، .١٢

  ٣١  .م١٩٨٦الصفار ، زيت على قماش ،، السوق  .١٣

  ٣٢  .م١٩٩٥رأس حصان، بنجايب ، زيت على قماش ، .١٤
  ٣٣  .م١٩٩٣سم ،زيت على قماش،٧٦×١٢٢املزرعة، الزيكان، .١٥

  ٣٣  .م١٩٩٤سم، زيت على قماش،٥٦×٧١البارق، الزيكان،  .١٦

  ٣٤  .م١٩٩٧ري ، األملعي ، زيت على قماش، بيوت من عس .١٧
  ٣٤  .م١٩٩٧منظر، فايع األملعي ، زيت على قماش،  .١٨

سـم ،  ٤٠×٦٠ ، السيهايت ، ألـوان مائيـة علـى ورق ،         ١وجوه .١٩
  .م٢٠٠٦

٣٥  

  ٣٦  .م٢٠٠٤ ،  على ورق كأقالم جرافي، السيهايت ،  ٢وجوه .٢٠
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ز  

  ٢٠٢   .ير الفوتوغرايفالصعوبات اليت واجهتها الباحثة أثناء التصو.١٥٥

    .النتائج والتوصيات: ثامن الفصل ال.١٥٦

  ٢٠٤-٢٠٣  .النتائج: أوالً.١٥٧

  ٢٠٥  .التوصيات: ثانيا.١٥٨

  ٢٢٠-٢٠٦  .املراجع.١٥٩
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و  

  ١٤٥  "Glennray Tutor1950 " جلينري توتور   الفنان.١٢٤.١٨
  ١٤٦  ."Bernardo Torrens  1957 " الفنان بريناردو  تورينس  .١٢٥.١٩
  -  :من أهم فناين اجليل الثالث.١٢٦
  ١٤٧  ."Bertrand Meniel 1961 " الفنان بريتراند مينيل .١٢٧.٢٠
  ١٤٨  ."Clive Head 1965 " الفنان كليف هيد  .١٢٨.٢١
  ١٤٩  ."Roberto Bernardi 1972"تو بريناردي   الفنان روبري.١٢٩.٢٢
  ١٥٠  ."Raphaella Spence 1978" لفنانة رافيال سبانسا .١٣٠.٢٣
  -  :التقنيات املستخدمة : الفصل السادس.١٣١

  ١٥١  .مقدمة، معىن التصوير يف القرآن الكرمي.١٣٢

  ١٥٢  .التصوير الفوتوغرايف.١٣٣

  ١٥٣  .تعريف الصورة يف القواميس واملعاجم العربية.١٣٤

  ١٥٥-١٥٤  . الفوتوغرافية لتكوين الصورةةالقواعد األساسي.١٣٥

  ١٥٦  .امة للتصوير الفوتوغرايفالعناصر اهل.١٣٦

  ١٥٧  .ر األساسية يف آلة التصويماألقسا.١٣٧

  ١٦٠-١٥٨  .األمور اليت تتحكم بالصورة.١٣٨

  ١٦٠  .األثر اهلام الكتشاف اآللة الفوتوغرافية يف الفنون التشكيلية.١٣٩

  ١٦١  . ال اجلماهرييالتصوير واالتص.١٤٠

  ١٦١  .وظيفة االتصال يف الصورة.١٤١

  :التصوير الرقمي.١٤٢
  .مقدمة

  
١٦٢  

  ١٦٢   .آالت التصوير الرقمية.١٤٣

  ١٦٢  . تصميم آلة التصوير الرقمية من الداخل.١٤٤

  ١٦٣  .آلة التصوير الرقمية متعددة االستعمال.١٤٥

  ١٦٦-١٦٥  .االيربرش.١٤٦

  ١٧٠-١٦٦   .الطباعة بالشاشة احلريرية.١٤٧

  ١٧٢-١٧١   .خامتة الفصل اخلامس.١٤٨

  -  .جتربة الباحثة التطبيقية: بعالفصل السا.١٤٩

  ١٧٣  .مقدمة.١٥٠

  ١٧٣  .حدود التجربة.١٥١

  ١٧٤  .أهداف التجربة.١٥٢

  ١٧٤  . الفكرية متضمنة أعمال الباحثة التطبيقيةمنطلقات التجربة.١٥٣

  ٢٠١-١٧٤  .أعمال الباحثة.١٥٤
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ه  

٩٢.   ًواقعية فن البوب: اسابع Pop art )٩٤-٩٠    .)م١٩٧٥ -١٩٥٨  
  ٩٥  .خامتة الفصل الرابع   .٩٣
    :امسالفصل اخل   .٩٤
  -  .)١٩٧٥  أوائل – ١٩٦٥أواخر  ( Superrealismالواقعية العليا    .٩٥
  ٩٧-٩٦  .مقدمة   .٩٦
  ٩٩-٩٨     .مقدمة عن الفن املعاصر   .٩٧
  ١٠١-٩٩     .األصالة واملعاصرة   .٩٨
  ١٠٤-١٠٢  .لسمات يتصف ا الفن العاملي املعاصرا   .٩٩
  ١١٠ -١٠٥  .Superrealismاجلذور التارخيية للواقعية العليا .١٠٠
  ١١١-١١٠  .Superrealism  الفلسفية والفنية والتقنية لفن الواقعية العليااملفاهيم.١٠١
  ١١٣-١١٢  .م١٩٧٠ عند مصوري الفترة من للفن املعاصردور تقنيات التصوير .١٠٢
  ١١٤-١١٣  .Superrealism الفنية اليت مارسها فنانو الواقعية العلياالتقنيات.١٠٣
  ١١٦-١١٥   .أبرز فناين الواقعية العليا.١٠٤
    ):اجليل األول( أهم رواد الواقعية العليا وأهم أعماهلم الفنية حسب الترتيب الزمين .١٠٥
  ١١٨-١١٧  ." Ralph Goings 1928 "الفنان رالف جوينجز.١٠٦.١
  ١٢١-١١٩  ."  Malcolm Morlay  - 1931 "الفنان مالكومل موريل .١٠٧.٢
  ١٢٣-١٢٢  ." Robert Bechtle  1932 " الفنان روبرت بيتشل.١٠٨.٣
  ١٢٤      ." Richard Mclean  1934 " الفنان ريتشارد ماكلني.١٠٩.٤
  ١٢٥  ."Robert Cottingham 1953" الفنان روبرت كوتنجهام .١١٠.٥
  ١٣٠-١٢٦  ." Richard Estes  1936 "ريتشارد ايستس الفنان . ١١١.٦
  ١٣١  ."  John salt  1937"لتو الفنان جون س.١١٢.٧
  ١٣٢  ." 1937Ron Kleemann"لفنان رون كليمانا. ١١٣.٨
  ١٣٣  ." John Beader  1938 "لفنان جون بيدر ا. ١١٤.٩
  ١٣٥-١٣٤  .Tom Blackwell  1938"  " الفنان توم بالك ويل.١١٥.١٠
  ١٣٧-١٣٦ . "Janet Fish 1938"الفنانة جانيت فيش . ١١٦.١١
  ١٣٩-١٣٨  .Chuck  close 1940""شاك كلوز ت الفنان .١١٧.١٢
  ١٤٠  .  "Linda Bacon  1942" الفنانة ليند باكون.١١٨.١٣
  ١٤١  ."  Don Eddy  1944 " الفنان دون ايدي .١١٩.١٤
  ١٤٢  ."Stephen Fox  1945"  ستيفن فوكس.١٢٠.١٥
  -  :من أهم فناين اجليل الثاين.١٢١
  ١٤٣  ."Kim Mendenhall  1949" الفنانة  كيم ميندينهال .١٢٢.١٦
  ١٤٤  ."  Davis Cone  1950 " كونز الفنان ديفي.١٢٣.١٧
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د  

  ٥١-٥٠  . الفنان خليل حسن خليل.٢٢   .٦٠
  ٥٢ .نان فهد الربيق الف.٢٣   .٦١
  ٥٣  . الفنانة رضية برقاوي.٢٤   .٦٢
  ٥٤  .)Abstract Movement(االجتاه التجريدي : رابعا    .٦٣

  ٥٤  . الفنان عبد اهللا نواوي.٢٥   .٦٤
  ٥٥  . الفنان فؤاد املغربل .٢٦   .٦٥
  ٥٧-٥٦  .الفنانة منرية موصلي .٢٧   .٦٦
  ٥٨  . الفنان عبداهللا محاس .٢٨   .٦٧
  ٥٩  .يمان  الفنان عبد الرمحن السل.٢٩   .٦٨
  ٦١-٦٠  . الفنان علي الرزيزاء .٣٠   .٦٩
  ٦٢  . الفنان بكر شيخون .٣١   .٧٠
  ٦٣  . الفنان ناصر املوسى .٣٢   .٧١
  ٦٤  . الفنان زمان حممد جاسم.٣٣   .٧٢
  ٦٥  .خامتة الفصل الثالث   .٧٣
    : الواقعية:الفصل الرابع   .٧٤
  ٦٩ -٦٦    .مقدمة   .٧٥
  ٧٠-٦٩  .زمينحسب ظهورها ال" التصوير" أهم االجتاهات الواقعية يف    .٧٦
    .)م١٨٨٠ – ١٨٥٠(Realism Movement املذهب الواقعي : أوالً   .٧٧
  ٧١  :أهم فناين املذهب الواقعي   .٧٨
  ٧٤-٧٢     .)م١٨٧٩-١٨٠٨ (Honore  Daumier هونوريه دومييه .١   .٧٩
  ٧٦ -٧٥  .)م١٨٧٧-١٧١٩ ( Gustave .Courbet جوستاف كوربيه .٢   .٨٠
  ٧٧  .)م١٨٩٩-١٨٢٢فرنسي،  (Rosa Bonheurروزا بويور .٣   .٨١
  ٧٧  .)م١٨٩٥-١٨٢٦إيطايل،  (Silvestro Legaسلفستر ليجا .٤   .٨٢
  ٧٧  .)١٩٠٣-١٨٣٤أمريكي،   (James Abbott McNeillنيل كجيمس آبوت م.٥   .٨٣
  ٧٨  ).م١٨٨٣-١٨٣٢فرنسي، ( Eduardo Manetإدوارد مانيه .٦   .٨٤
  ٧٨  .)م١٩١٧-١٨٤٩إجنليزي،  (John William Waterhouseجون وليام .٧   .٨٥
  ٧٨  .)م١٩٩٥- ١٩١٧أمريكي، ( Andrew Wyethأندرو ويث .٨   .٨٦
  ٨٠-٧٩     .م١٩٢٠ – ١٨٦٠( Critical Realismالواقعية االنتقادية   : ثانياً   .٨٧
  ٨٢ -٨١     .)م١٩٤٠ -١٩٢٠ (Social Realism: الواقعية االجتماعية: ثالثًا   .٨٨
  ٨٤ -٨٣     .)م ١٩٤٠ -١٩٢٠(Realism Magic  الواقعية السحرية : رابعا   .٨٩
٩٠.   ًياليةالواقعية اخل: ا خامس Fantastic Realism   )٨٥         .)م١٩٧٠ -١٩٤٠  
  ٨٩ -٨٦     .)م١٩٩١ – ١٩٣٤(  Socialist realismالواقعية االشتراكية : سا ساد   .٩١
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ج  

  ١٥  .م١٩٦٠الواقعية األمريكية املعاصرة منذ    .٢٨
  ١٥  .ثر رجعي األروبرت بيتشتل ،    .٢٩
  ١٦  .ناقض ، دون إيديتالفن امل   .٣٠
  ١٦  .ريتشارد ايستس    .٣١
  ١٧  .خامتة الفصل الثاين   .٣٢
                                                                         : التصوير السعودي:الثالثالفصل    .٣٣
  ٢٢ -١٨   .مقدمة   .٣٤
  ٢٣ -٢٢  .أبرز الفنانني السعوديني واجتاهام من األجيال الثالثة   .٣٥
  ٢٤        .)Realism Movement(االجتاه الواقعي : أوالً   .٣٦

  ٢٤   .الفنان سعد العبيد .١   .٣٧
  ٢٥  .الفنان حممد الصندل  .٢   .٣٨
  ٢٦  .الفنانة فوزية عبد اللطيف .٣   .٣٩
  ٢٨-٢٧  .الفنان ضياء عزيز ضياء .٤   .٤٠
  ٢٩  .الفنان أمحد املغلوث .٥   .٤١
  ٣٠  .الفنان خالد العبدان  .٦   .٤٢
  ٣١  .الفنان علي الصفار  .٧   .٤٣
  ٣٢  .الفنان هشام بنجايب .٨   .٤٤
  ٣٣  .الفنان إبراهيم الزيكان .٩   .٤٥
  ٣٤  .الفنان فايع األملعي .١٠   .٤٦
  ٣٦-٣٥  .حممد السيهايتالفنان  .١١   .٤٧
  ٣٧  .)Impressionism movement(االجتاه التأثريي : ثانيا    .٤٨

  ٣٨-٣٧  .الفنان عبد احلليم رضوى.١٢   .٤٩
  ٣٩   . الفنان حممد موسى السليم.١٣   .٥٠
  ٤١-٤٠  . الفنانة صفية بن زقر.١٤   .٥١
  ٤٢       . الفنان أمحد فلمبان.١٥   .٥٢
  ٤٣  . الفنان عبداهللا الشليت .١٦   .٥٣
  ٤٤  .فنان حسن عبد ايد  ال.١٧   .٥٤
  ٤٥  . الفنانة سامية خاشقجي .١٨   .٥٥
  ٤٦  .)Surrealism  movement(االجتاه السريايل: ثالثًا   .٥٦

  ٤٧-٤٦  . الفنان عبد اجلبار اليحيا.١٩   .٥٧
  ٤٨  .. الفنان عبد احلميد البقشي .٢٠   .٥٨
  ٤٩  .الفنان صاحل خطاب  .٢١   .٥٩

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ب  

  رقم الصفحة  املوضوع  م

     :الفصل األول   .١

  ٣-١  . البحثخلفية   .٢
  ٤  .مشكلة البحث   .٣
  ٤  .فروض البحث   .٤
  ٤  .أهداف البحث   .٥
  ٥  .أمهية البحث   .٦
  ٥  .حدود البحث   .٧
  ٦  .منهج البحث   .٨
  ٦  .اخلطوات اإلجرائية للبحث   .٩
  ٦  .اإلطار النظري: أوالً   .١٠
  ٦  .اإلطار التطبيقي: ثانيا   .١١
  ٩-٧  .مصطلحات البحث   .١٢
    .الدراسات املرتبطة: الفصل الثاين   .١٣
  ١٠  .اإلفادة من إمكانات التصوير الفوتوغرايف يف التصوير التشكيلي   .١٤
  ١٠  .تأثري الضوء على تكوين الصورة كمدخل لتدريس التصوير لطلبة كلية التربية   .١٥
  ١٠  .ات ما بعد الفن احلديث إلثراء التعبري الفينتقني   .١٦
  ١١  .اجلدارية ودورها يف احلركة الفنية التشكيلية احمللية   .١٧
  ١١  .الفكر الفلسفي للفن املفاهيمي كمدخل الستحداث صياغات جديدة يف التصوير   .١٨
  ١٢  .مسات االجتاه الواقعي يف تصوير ما بعد احلداثة كمدخل البتكار أعمال فنية   .١٩
اإلمكانات التشكيلية والتعبريية للمؤثرات الضوئية اللونية كمصدر إلثراء تدريس    .٢٠

  .التصوير بكلية التربية الفنية
١٢  

 الفراغية كمدخل إلثراء تاملفاهيم الفنية والفلسفية لفن الواقعية اجلديدة وفن التجهيزا   .٢١
  .التعبري يف التصوير

١٢  

ل استلهام القيم الفنية التشكيلية ملسرح التصوير املعاصر فيما بعد احلداثة من خال   .٢٢
  .التجرييب

١٣  

تطور  تقنيات امللونات املائية وأثرها يف أعمال التصوير التشكيلي املعاصر يف اململكة    .٢٣
  ١٣  .العربية السعودية

  ١٣  .املعاجلات التشكيلية والتعبريية للون يف التصوير احلديث   .٢٤
  ١٤  .مسرية الفن التشكيلي السعودي   .٢٥
  ١٤  .تصوير التشكيلي يف اململكة العربية السعوديةال   .٢٦
  ١٥  .الواقعية الفوتوغرافية يف األلفية الثالثة   .٢٧

 حمتويات الرسالة
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أ  

  
  
  

                                
  شكر وتقدير

  
       ا لرسوله ، وأمـالً يف   يف رضا الواحد املنان ، امتثاالً  البيانخنط بالبنان شيئًا مما علمنا الرمحن ، ونوظفألمره ، وإتباع 

لساننا ينطـق مبدحـه    جعل  ملن يثين عليه أن أكرمنا بأن   فإن أعظم مكافأةً   ..رضاه ، وطمعا يف مغفرته ، وحبا لذكره       
الـذي   صلى اهللا عليه وسلم       على رسوله حممدٍ   وأصلي وأسلم .. وقلمنا يسطر بديع فضله ، ومجيل صفاته ووافر هباته          

 له من يف الـسموات       أجنحتها رضا لطالب العلم ، وإن العامل ليستغفر         لتضع إن املالئكةَ و .." أحاديثه   قال يف شريفِ  
 ، وإن  الكواكـبِ  على سـائرِ  البدِر ليلةَ كفضل القمرِ  على العابدِ   العاملِ ملاء ، وإن فضلَ    يف جوف ا   واألرض واحليتانُ 

. ". رواه أبـو داوود "  وافٍر ،فمن أخذه أخذ حبظٍ    ثو العلم  دينارا وال درمهًا ، ور     ا مل يورثو   ،وإن األنبياءَ   األنبياءِ  ورثةُ العلماَء
    .. أما بعد  ..  ممن مشلهم احلديثُسائلة اهللا أن أكونَ

  احملبة والشكر والعرفـان    باراِت عِ  كلُ  ، وتذوب   تعجز الكلمات   أمامك .. أمي   إىل..شكري  بإىل أوىل الناِس مبحبيت و    
ـ   ، كل ما أطلب   الذي أعيش به   وأنت القلب   ،  منه ا عندما فقدت جزءً   يطريق به   ت الذي أبصر  النورفأنِت    وِكه هو عفْ

                     . فذاك حسيب فإن ترضي عليدواٌءفيا أماه إنك يل .. ورضاك 
ل العرفانَ كل احملبةَوأليب احلبيبالدعاُء  ، يكفيين منه وجوطلبه العلِم يف مسلِك لالستمراِر والتشجيع   .  

  .فهن من ذللن بفضل اهللا يل الكثري من الصعاب.  فأنا ن ال بسواهن كنت وسأصرييتاوأقدم حيب وامتناين ألخو
                       معتـذِر جئتكم يف ثوِبةًـبديع        ملحمـةً بدمع العِنيولو كتبت   

  . وال عشرا من العشِر،بكم ال يف ح   أن أجلّي عشر عاطفيت    ستطعأمل 
تـصاد املـرتيل    دياب ،أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية لالق       علي   صفاء:  شكري للدكتورة الفاضلة      خبالصِ أتقدمو

  . معي يف إخراج البحث على هذه الصورةلى جهودها والتربية الفنية جبدة ع
 لألسـتاذة   واحملبـة فكل الشكر والتقـدير  ..وال أغفل حق من مد يل يد املساعدة يف رحلة البحث واجلمع املعلومايت              

وألهلي مبصر  .التقدير على مساعدا يل   ف كل احملبة و   ولألستاذة حصة الشري  .هاعبري الغامدي وزوج  : ة احملاضر الفاضلة
 لألساتذة أعضاء جلنة املناقشة واحلكـم       و..  شكري ألعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الفنية         وأقدم .خالص الشكر 

كمـا  . أشكر الفنانة صفية بن زقر وعضوات دارا احملترمات على تعاون التام معيمن مث و .لتفضلهم بقبول املناقشة   
واملركـز االلكتـروين   . فيوال أمني. رة مكتبة الفنون التشكيلية بقصر الفنون يف دار األوبرا املصرية األستاذة  مدي أشكر

 زمـان  إبراهيم الزيكـان،  اس ،عبد اهللا مح:  فنانينا السعوديني  من أشكرو .للفنون والثقافة ممثالً يف الفنان أمين غراب    
الفنـان   أشـكر   وأخريا . اشاش آل قم  قم. مني بأا ، أ   الفنية بكلية املعل  ورئيس قسم التربية    . جاسم ، حممد السيهايت   

وحيـط بـه   . ي أسأل اهللا أن يغفر ذا اجلهد ذنيب، وأن يرفع به قـدر  .م معي على تعاوالفوتوغرايف جاسر اجلهين ،  
                                                              .، وييسر به أمري ،وأن يرفع به من قرأه وينفع به من شكرهوزري، ويشرح به صدري

  الباحثة    
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 ٢

  :التقنيات املستخدمة: ثانيا
املفاهيم األساسية يف التصوير     و املبادئ العامة للتصوير الفوتوغرايف   اجلزء الثاين من الفصل اخلامس تناول       

  .مع التأكيد على أهم التقنيات اليت عمل ا فنانو الواقعية العليا. الرقمي
  
 

  :التجربة التطبيقية للباحثة: السادس الفصل 
أهداف التجربة، ومنطلقاا الفكرية متضمنة أعمـال الباحثـة         .حدود التجربة املقدمة ، و  اشتمل على   

  .األساليب اليت اعتمدا الباحثة يف تنفيذ أعماهلا و.التطبيقية
  

  :النتائج والتوصيات: الفصل السابع
أهم التوصيات الـيت   ذكر مع. ل البحثتوصلت إليها من خالوفيه قدمت الباحثة أهم ما توصلت له الباحثة من نتائج  

  .لباحثة من الضرورة التأكيد عليهارأت ا
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  :امللخص باللغة العربية
  . السعودي املعاصررتناول هذا البحث املفاهيم الفنية والفلسفية لفن الواقعية العليا كمصدر إلثراء التصوي

  
  : املقدمة:الفصل األول

خلفية البحث ، مشكلة البحث ، فروض البحث ، أهداف البحث ، أمهية البحث ، حدود البحث ، منهج البحـث                     
  .ومصطلحات البحث

  
  : الدراسات املرتبطة:الفصل الثاين 

جذور الواقعية    وعن تناول هذا الفصل عدد من املراجع والرسائل العلمية عن الفن السعودي منذ النشأة إىل املعاصرة ،               
 التقنيات الفنية لفن ما بعد احلداثة ، كذلك تناول جزء منها التصوير الفوتوغرايف ومدى اإلفادة اليت ميكن                  العليا ، وعن  

 كما تناول اجلزء األخـري      .وتناول جزء من هذا الفصل املعاجلات التشكيلية والتعبريية يف التصوير         . حلصول عليها منه  ا
  .منها حياة املصورين من فناين الواقعية العليا

  
  : التصوير السعودي:الفصل الثالث

ا تناول هذا الفصل أبرز الفنـانني  كم. بدء هذا الفصل مبقدمة عن الفن السعودي ، من حيث البداية وتطورات مراحله      
السعوديني وأبرز االجتاهات اليت خاضوها ، وقسمت الباحثة يف هذا الفصل الفنانني تبعا للمدارس اليت عملوا ا أغلب                  

 واالجتـاه   ،فكان االجتاه الواقعي    .مسريم الفنية بناًءا على املراجع العلمية اليت صنفتهم من خالل سياق احلديث عنهم            
اجليل األول والثـاين    : ، وقسمت الفنانني السعوديني إىل ثالثة أجيال        واالجتاه السريايل ، واالجتاه التجريدي    ،  أثريي  الت

  . واختتمت الباحثة هذا الفصل بظاهرة التراث الشعيب اليت تناوهلا عدد غري قليل من الفناننيوالثالث
  

  :الواقعية : الفصل الرابع
 وتناولت الباحثة يف هذا الفصل الواقعية على مر العصور ، وقدمت نبذة خمتصرة عن ،بدء الفصل الرابع باملقدمة 

لثًا  ثا،الواقعية االنتقادية :وثانيا .املذهب الواقعي وأهم فنانيه:  أوالً:وهي .ما قبل الواقعية العليا . الواقعيات يف التصوير
واقعية :  ، سابعاالواقعية االشتراكية : سادسا ،الواقعية الرائعة : ، خامساالواقعية السحرية  : رابعا ،الواقعية االجتماعية

  .عناصر فن البوبمع ذكر .األسس النظرية لفن البوب وفن البوب

   
  :الواقعية العليا: أوالً: الفصل اخلامس

  اصرمقدمة عن الفن املعالواقعية العليا،: قسمت الباحثة هذا الفصل إىل جزأين، تناولت يف اجلزء األول 
اجلذور التارخيية للواقعية العليـا وذكـرت        .مسات الفن العاملي الغريب املعاصر     و  يف الفكر العريب   األصالةمفهوم  

، مـع   ومسات وخصائص اجتاه الواقعية العليا    لواقعية العليا   الباحثة أهم األسس الفلسفية والفنية والتقنية ل      
  .وهاليت مارس الفنية اباألساليو أبرز فناين الواقعية العلياذكر 
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  : )Superrealism ( لعلياالواقعية ا .٢
ظهـر يف   . من حيث الشكل  متقن يف صنعته     أسلوب ، وهو  النحت ويف يف الرسم     جديد هي أسلوب 

أواخر الستينات وخاصة يف الواليات املتحدة وبريطانيا اليت فيها كانت املوضوعات يتم التعامل معهـا     
 أو الواقعية املصورة    Hyperrealismا  يطلق عليها الواقعية جد   .وهي شديدة التفاصيل    . بشكل دقيق 

Photographic realism  أو الواقعية الفوتوغرافية Photorealism   كلها أمساء بديلـة وبعـض 
أحيانا باسـتخدام  ( الفنانني الذين ميارسون هذا األسلوب يعملون فعالً من خالل الصور الفوتوغرافية          

ما عدا األماكن األقل أمهية     ( بدقة يوزعون التفاصيل على الصورة كلها       ). شرائح ملونة على الكنفس   
  .كن ميكن تكبري مقياس الرسم أحياناول).  يف الصورة واليت يتم تسجيلها كما هي 

  أو الواقعية املصورةPhotorealismيفضل بعض النقاد استخدام مصطلحات الواقعية الفوتوغرافية  ( 

Photographic realism     فقط عندما يتم رسم اللوحة مباشرة من صـورة فوتوغرافيـة ولكـن 
  . (Chilvers& Osborne,1997,p544)).معظمهم ال يتشددون يف ذلك

 
هي طريقة يف الفن نشأت أساسا يف كل من اجنلترا والواليات املتحدة يف أواخر الستينات وهـي              و

هي  "Hyper-realism"وكلمة  .  تركز على حالة اللحظة الزمنية اليت تكون عليها األشياء والعناصر         
  ).٢١٠-٢٠٩، ص١٩٩٧مسيث، .(مرادف لنفس االسم 

  
  :املصدر .٣

  ).٥١٠املعجم الوسيط، بدون،ص( .دث فقطعند علماء اللغة صيغة امسية تدل على احلَما يصدر عنه الشيء و
 

  :التصوير .٤
  قلم أو بالفرجون أو بآلة التصوير نقش صورة األشياء أو األشخاص على لوح أو حائط أو حنومها بال

 ).٣٧٣هـ،ص١٤٠٠املعجم الوجيز، ( .أخذ صورة األشياء باملصورة الشمسية). التصوير الشمسي( و
 ):contemporary (املعاصر .٥
  . بهالتجأ باملكان إذا اعتصر  ،امللجأ: صرعال

عـصر  : ، يقـال  اجتماعيةومن معانيه الزمن الذي ينسب إىل ملك، أو دولة، أو تطورات طبيعية، أو              
عجـم  امل( .الدولة العباسية، عصر الكهرباء، عصر الذرة، العصر القدمي، العصر املتوسط، والعصر احلديث           

املعاصرة ليست تقليد الغرب والنسج على منواله، وإمنا هي احلـضور           :" تقول عبيد  ).٢،٦٠٤وسيط، بدون،ج ال
الواعي بلحظتنا احلضارية بكل مكتسباا التقنية والتكنولوجية واإلبداعية ،ووعي منجزات اآلخـرين            

 ).٩٦م،ص٢٠٠٥عبيد، (".وتفهمه واستيعابه
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أنواع الفنون التشكيلية املسطحة كالرسوم والصور والتصميمات على خمتلف   "  : وكمصطلح يقصد به  
  ).٥،ص٢٠٠٢شوقي،.(اخلامات وأنواع الفنون اسمة ، والعمائر واألدوات واملركبات وخالفه

إنه مقدرة اإلنسان على إمداد نفسه وغريه بلذة قائمة علـى            " Lange األملاين النج    روالفن عند املفك  
وذهـب  ).، دون أن يكون له أي غرض شعوري يرمي إليه سـوى املتعـة املباشـرة               illusionالوهم

إن الفن هو إنتاج موضوع له صفة البقاء ، أو إحداث فعل            "  إىل قوله  sullyالفيلسوف االجنليزي سلي    
ض النظر عن أي اعتبار     عابر سريع الزوال، يكون من شانه توليد لذة اجيابية لدى صاحبه من جهة ، بغ              

  ).١٥إبراهيم،بدون، ص(".د يقوم على املنفعة العملية أو الفائدة الشخصيةآخر ق
  :الفلسفة

ا ، وكانت تشمل العلوم مجيعا واقتصرت يف هذا العصر ول وتفسري املعرفة تفسريا علميدراسة املبادئ اُأل
  ).٤٨٠هـ،ص١٤٠٠املعجم الوجيز، ( . على املنطق واألخالق وعلى اجلمال وما وراء الطبيعة

 فهي كلمـة    - باللغة االجنليزية تفرعت من األصل اإلغريقي      Philosophyوكلمة فلسفة أو            "
"  وتعـين  Sophia" صـوفيا " وكلمة " حب" أو " حيب" اليت تعين   Philein لكلميت فيلني-يونانية
  .١"ب احلكمةحم"ومن هنا يتضح أن املعىن األصلي لكلمة فلسفة هو " . احلكمة

و هـذا  .  لنقاش طويـل  ا قابالً فلسفييعد سؤاالً" ما هي الفلسفة ؟ "  عن ماهية الفلسفة  حىت السؤال 
 و ماهيتـه يشكل أحد مظاهر الفلسفة اجلوهرية و ميلها للتساؤل و التدقيق يف كل شيء و البحث عن     

لكل هذا فإن املادة األساسية للفلسفة مادة واسعة و متشعبة ترتبط بكل أصـناف              . مظاهره و قوانينه    
.  ، و مع ذلك تبقى الفلسفة متفردة عن بقية العلوم و التخصـصات               احلياة و رمبا بكل جوانب      العلوم

أي التفكري يف طبيعة التفكري و التأمل و التـدبر ،            " التفكري يف التفكري  " توصف الفلسفة أحيانا بأا     
  .الكون والوجوداسية اليت يطرحها كما تعرف الفلسفة بأا حماولة اإلجابة عن األسئلة األس

  :الواقعية يف الفلسفة
اة كما هي ، وكذلك عرض اآلراء واألحـداث         مذهب يلتزم فيه التصوير األمني ملظاهر الطبيعة واحلي       

  .ومذهب أديب يعتمد على الوقائع ويعين بتصوير أحوال اتمع. والظروف واملالبسات دون نظر مثايل
  ).١٠٥١املعجم الوسيط، بدون، ص( 
  
  
 

                                                
  راط حيث كان يعترف دائماً جبهله،اَحدمها تواضع سق:  شيئاناالسم اختيار هذا يف السبب أن الفلسفة رخوؤمهو اسم اختاره سقراط لنفسه؛ و قد نقل و  1
؛ ألنكم » احلكيم« هلذا االسم أهال لستم   بأنكم ِانه باختيار هذا اللقب أراد أن يوحى هلم،          أي؛    حكماء أنفسهميعدون  الثاين تعريضه بالسوفسطائيني الذين كانوا      و

 نفـسي   علىأطلق إمنا هلذا اللقب، و أهالً نفسي أرى استطعت رد ختيالتكم بأدلة حمكمة، ال الذي أنا مادية و سياسية، و حىت ألهدافتستخدمون التعليم و التعلّم    
  .»حمب احلكمة«ِاسم 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

٧

 

  
  :مصطلحات البحث

 : الفنية و الفلسفية ١املفاهيم .١
  :املفهوم
  .)٧٠٤املعجم الوسيط،بدون،ص .( قدموع الصفات واخلصائص املوضحة ملعىن كلي ويقابله املاِصجم

  ءاألشيا جمموعة من" ومن خالل اطالع الباحثة على جمموعة من التعريفات اخلاصة باملفهوم وجدت أنه
اليت ميكن أن يـشار إليهـا    ا على أساس خصائصها املشتركة العامة ،جمع معأو الرموز ت أو احلوادث

جمرد ملوقف أو حادثة أو شيء مادي ، أو  بأنه تصور عقلي عام: وعرفه البعض . باسم ، أو رمز خاص 
  .ما

  . سميكن إدراكها عن طريق احلوا هو تصور ألشياء : تعريف املفهوم املاديأما 
يكتسبها الفرد على شكل رموز ، أو تعميمات  هو فكرة ، أو جمموعة أفكار: تعريف املفهوم ارد و

  .لتجريدات معينة
  

  :الفنأما تعريف 
 هو التطبيق العملي للنظريات العملية بالوسائل اليت حتققها ويكتسب بالدراسة واملرانة ومجلة القواعـد            

سائل اليت يستعملها اإلنسان إلثارة املشاعر والعواطـف وخباصـة          اخلاصة حبرفة أو صناعة ، ومجلة الو      
املعجم الوجيز،  ( .عاطفة اجلمال كالتصوير واملوسيقى والشعر ومهارة حيكمها الذوق واملواهب ومجعها فنون          

  ).٤٨٢هـ،ص١٤٠٠
تغريت عرب  تهالفن وماهي و مفهوم. و اليت ختتلف عن الفنون األخرى، الفنون البصريةبعين الفن عادة يو 

 أن الفن يتعلق بكل حمـاوالت  مشولية والقائل  هو أكثرهاا إجيازاتولرمبا أكثر التعريف. عقود من الزمن
ومن وجهة نظر أعـم  .اإلنسان األعمال املتعلقة بشكل مباشر ببقاء   اخلالّقة و يستثىن من ذلكاإلنسان

      منها تنطلـق كـل مهـن و أعمـال     و اليتاإلبداعالقوة أو الدافع للخلق و  "ببساطة ن الفن هوإف
عليه علـى   وليس هناك تعريف وحيد متفق". فناً" على ما يكون ا واسعا وخالفًوهناك جدالً.اإلنسان

ريد من الفنان خالق و ف استيعابوالشيء املشترك بني كل التعريفات هو أن الفن يتطلب . نطاق واسع
  . سواءو اجلمهور على حٍد

  
  

                                                
واملعلومة مأخوذة من العلم أي إدراك الشيء على ما هو عليه بغض ، لومةفإن املعلومات هي مجع مع، ا هلذا األمر وتوضيح، قد خيلط الكثري بني املفاهيم واملعلومات      1

أمـا  . فكم هي كثرية تلك املعلومات اليت ال نستفيد منها وال نتأثر ا        ،  وبغض النظر عن استفادتك من تلك املعلومة أو تأثرك ا           النظر عن موضوع ذلك الشيء،    
 . فاالرتباط بني األلفاظ ومعاين األفكار هو أن األلفاظ جاءت إليصال تلك املعاين،املفاهيم فهي معاين األفكار ال معاين األلفاظ
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 منهج البحث:
ينما يتبع املنهج التحليلي أثناء استكمال اإلطار النظري ب و البحث كل من املنهجني الوصفييتبع

.ل إىل النتائج املرجوة من البحث التجربة الذاتية وذلك للوصوقتطبي التجرييب أثناء  
 اخلطوات اإلجرائية للبحث:

: تندرج اخلطوات اإلجرائية للبحث حتت إطارين  
 أوالً : اإلطار النظري :

استعراض ألهم االجتاهات الفنية لرواد التصوير      دراسة تارخيية لنشأة التصوير السعودي مع        .١
 . ملعرفة موقف التصوير السعودي من الواقعية العلياالسعودي

 Realismابتداًءا من الواقعية األم . دراسة تارخيية تضمنت تتبع الواقعيات على مر العصور    .٢
 .Superrealismإىل الواقعية العليا

دراسة حتليلية ألهم العوامل اليت بلورت اجتاهات فن الواقعية العليا وعملت على تـشكيل            .٣
 .بنيتها

 .Superrealismة لفن الواقعية العليايدراسة حتليلية ألهم األسس واالجتاهات الفلسف .٤
ألعمال املميزة من تصوير الواقعية العليا بناًءا على القيم          للفنانني و ا   وضع تصنيف موضوعي  .٥
 .  واألفكار الفلسفيةلفنيةا

 ثانيا : اإلطار التطبيقي:
 تصويرية تنبع من البيئة السعودية      لذاتية وذلك عن طريق إنتاج أعمال     قامت الباحثة بتطبيق التجربة ا    

وتستمد منطلقاا من فلسفة وفن الواقعية العليا ، ومبا يتناسب من أدوات وخامات وتقنيات وذلك   
 فقد استخدمت الباحثة    .اليت توصلت إليها الباحثة من خالل اإلطار النظري       باالستفادة من النتائج    

التصوير الرقمي يف بداية التطبيق ، وانتهت بالرسم باخلامات اللونية املختلفة على سطح القمـاش               
  .بغية الوصل للنتائج املرجوة من البحث
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 أمهية البحث :
 تكمن أمهية البحث يف أنه سوف يسهم يف : 

لفناين الواقعية العليا واليت ميزت أعمـاهلم       تقدمي صورة واضحة عن املفاهيم الفنية والفلسفية         .١
 .الفنية

تأصيل التعبري الفين يف جمال التصوير من خالل البيئة يف اململكة العربية السعودية، وذلك مـن                 .٢
 .خالل جتربة الباحثة

جتاهات الفنية لفن الواقعية العليا تفيد يف إثراء التفكري البصري مبا يثري جمال التربية الفنيـة،                اال .٣
 .حيث تتعدد وختتلف النتائج واحللول التصويرية بتعدد اجتاهات اإلدراك وثقافات فنانيها

طـارا نظريـا   أن إجياد دراسة علمية ملوضوع املفاهيم الفنية والفلسفية لفن الواقعية العليا ميثل إ  .٤
  .مرجعياً يف جمال التربية الفنية

فقد حتمل لنا تلك    ، تنمية اإلحساس جبماليات احللول التشكيلية املوجودة يف فن الواقعية العليا            .٥
  .التجربة قوة دفع مفتوحة تفوق ما نتج عنها من حلول تشكيلية

 
 

 حدود البحث: 
 ألهـم اجتاهـات الـرواد       التصوير السعودي منذ النشأة إىل املعاصـرة، مـع حتليـل           .١

  .والتأكيد على الواقعية كأهم اجتاه يرتكز عليه البحث.واملعاصرين
 مع حتديد أهم الواقعيات    .اجلذور الفنية والفلسفية اليت عملت على بلورة فن الواقعية العليا          .٢

  . اليت مرت وأثرت على التصوير عموما
 أعمال فناين الواقعية العليا     وقعية العليا    املفهوم الفين والفلسفي الذي قامت عليه الوا       حتليل .٣

 .  إىل اآلن-م١٩٧٠ورها منذ عام  العامليني ، منذ بداية ظه
االستفادة من نتائج الدراسة النظرية التحليلية يف استحداث حلـول تـشكيلية            من خالل    .٤

 .مستمدة من البيئة السعودية
 .األعمال اليت نفذا الباحثة صورت يف حمافظة جدة .٥
بة اليت نفذا الباحثة كانت من خالل األدوات واخلامات املتاحة واملتوفرة لديها واليت التجر .٦

. واآلالت التصغري والتكبري، والعدسات املكربة    . كالكامرية الرقمية . تفيد يف إنتاج أعماهلا   
 .إضافة إىل اخلامات اللونية كألوان اجلواش، أكرليك، املائية ، الزيتية
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٤

 

املفاهيم والفلسفات املعاصرة مادة تفيد يف استخدام لغة تشكيلية جديـدة تتـألق يف جمـال الـتفكري             
  ).م،ص ٢٠٠٠ ،نيحس( ".واإلبداع

  
املعاصرة بالدراسـة والتحليـل ،      ومن خالل تناول الباحثة للتصوير السعودي منذ النشأة إىل          

  .مبفهومها الفين والفلسفي Superrealismلواقعية العليابا الفنانني أثر الحظت عدم ت
  : من خالل ما سبق تقدميه تتحدد مشكلة البحث يف التساؤل اآليت لذلك و

كيلية متنوعة هل ميكن من خالل دراسة املفاهيم الفلسفية والفنية لفن الواقعية العليا إجياد مداخل تش
جمال التصوير السعودي املعاصر ؟تسهم يف إثراء التعبري الفين يف   

 
  : فروض البحث 

ـ               .١ ات ميكن للفكر الفلسفي املتضمن لفن الواقعية العليا أن يساعد يف الكشف عن أمناط واجتاه
  .مستحدثة يف التصوير املعاصر

تثري جمـال   يف فن الواقعية العليا     من خالل حتليل االجتاهات الفنية      ميكن إنتاج أعمال مبتكرة      .٢
  .التصوير السعودي املعاصر

 أهداف البحث :
 يهدف البحث إىل :

حيـث تعـرب الباحثـة عـن        .حنو القومي والعاملي  ، االنفتاح حنو املاضي واحلاضر واملستقبل       .١
 .موضوعاا املستمدة من البيئة احمللية يف اململكة العربية السعودية

لتكنولوجيا احلديثة من األجهزة واآلالت اليت تـساير التحـوالت        التعرف على بعض وسائل ا     .٢
السريعة اليت يتسم ا العصر واليت استعان ا فنانو الواقعية العليا بغية االستفادة منها يف إخراج                

 .التجربة الذاتية للباحثة
 . لعليادراسة وحتليل املفاهيم واالجتاهات الفنية والفلسفية اليت انطلقت منها الواقعية ا .٣
ا مت استخالصه من املفاهيم الفنية والفلسفية كي يسهم يف إنتاج أعمال التجربـة              مم االستفادة .٤

ول وأفكار فنية تصويرية معاصرة وإجياد مداخل تشكيلية        دف استحداث حل  ، الذاتية للباحثة   
  .متنوعة تسهم يف إثراء التعبري الفين يف جمال التصوير السعودي املعاصر
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وانتشرت يف أمريكا ووصـلت إىل معظـم املـدن       ، ا  ا كبري لقد شهدت الواقعية العليا جناح    ف  
 ، ا من الفنـانني حيث إن عدد) . ميالنو   ، سنكيهل، هانفور  ، روتردام  ، باريس  (  األوروبية الكربى 

كما انتقلت الواقعية العليا إىل أماكن عـدة      .ستينات بترمجة الواقع ونقلة إىل العمل الفين      ممن اهتم منذ ال   
-٤٦١م،ص١٩٩٦أمهـز،   (.ومنها لبنان   ، وانتشرت ضمن حدود ضيقة يف البالد العربية        ، خارج العامل الغريب    

٤٦٢.(  
  

 ـا   اإمنا اسـتعانو   ،  الواقعية العليا الكامريا مباشرة رد نقل صور األشياء        نومل يستخدم فنا  و  
 مـن   احني استفادو "  آرت   –بوب  "كما فعل فنانو األسلوب اجلماهريي      ، " مجايل"بشكل استطيقي   

إال أا ذات طابع رمزي يف احلياة االجتماعية احملليـة          . التصوير الفوتوغرايف يف وضع األلوان الصرحية       
حيث خيتلف الرمز واملـضمون بـاختالف       ، ا  ن ينشروا أسلوم عاملي   من هنا أمكنهم أ   .لبيئية احمليطة وا

. فالواقعية العليا يف أمريكا متثل جمتمعهم بكل ما فيه من مظـاهر حياتيـة             . اتمع الذي يوجدون فيه   
عن طريق القدرة اخلارقة على رسم كل ، إم يصورون احلقائق بقوة :  الواقعية العليا واملالحظ أن فنانو 

 ورمبا كانت هذه العبارة أصدق –ظهرون الواقع وكأنة ضرب من اخليال ي. نقطة يف الشكل بدقة بالغة 
ويـصورون  . فهم يرون ما ال يراه املُشاهد العـادي       .Superrealism السوبر رياليزم " ما وصفت به    

  .Realism بقيمة فنية أعلى مما تعودنا عليه يف الواقعية الواقعية
  

 Malcolm"مـالكومل مـوريل   : املـصورين  من ومن أشهر رواد الواقعية العليا األمريكيني

Morley "س ريتشارد ايست "Richard Estes" ،  رالف جـوينجز"Ralph Goings"  ،  تـشاك
إن هديف الرئيسي هو ترمجة معلومات الصورة الفوتوغرافية " الذي قال - ، "Chuck Close"كلوس

   ).٢١٠-٢٠٩،ص١٩٩٧ ،مسري( )"زيتية(إىل معلومات تصويرية 
    

ت الكربى اليت مـست     ن على أعتاب قرن جديد آن للفنان أن يبحث يف التحوال          واآلن وحن "
م الفنان بقضايا جمتمعه والدفاع عن اهلويـة يف مواجهـة           اوجبانب البحث عن الفكرة التز    العامل بأسره   

التغريب ، آن للفنان أن يثب من رقدته للتعرف والكشف عن تلك املوجات واالجتاهات اليت أثـرت                 
ومن هنا تصبح مهمة معلم الفن البحث عن األساليب واألفكار اليت جتعل من " فن املعاصر على شكل ال
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٢

 

وجند أن حممد سيام ، تناول مواضيع أخرى أقـرب إىل أعمـال             . واملراكب واملنازل القدمية      
وتربز أيـضا يف    . "احات وتنبسط العناصر للتعبري عن فكرة عامة      التكعيبيني املركبة اليت تتألف فيها مس     

جتارب الفنانني السعوديني أعمال عبد احلميد البقشي الذي أطلق يف  منتصف السبعينات أعماله الـيت                
و كانت أعمال خالد األمري على عالقة بتأثريات سريالية وهـو           . تأثرت بصياغات وأفكار السرياليني     

وجاءت لوحات طه صبان لتبعث فيها الرموز والعناصر احملليـة ، واملواضـيع             . لفة  يتناول مواضيع خمت  
شعبية ال بالصيغ مليئة وكانت أعمال سليمان باجبع    ة مميز لحركة اليومية بأعمال  العامة للحارة وللبحر ول   

يستفيد  رموزها وعناصرها بينها الوجوه اآلدمية والطيور واخليول والكتابات على حنو تبسيطي             اليت هلا 
  ).،٩٥-٩٢م ،ص٢٠٠٠،  ٢٧السليمان.( " من تسطيح الفنون اإلسالمية والشعبية

  
 جندها قد محلت .اجتاهات فنية، يف العامل ن القرن العشري أواخر ظهرت يف  اآلخروعلى اجلانب

  فـدبت   من حيث التصنيف والنقد ،       املراقبون والنقاد  اليت احتار فيها     تالكثري من األساليب واالجتاها   
الفوضى بني الفنانني حىت أن بينايل فينيسيا وهو أعرق املعارض الدولية ، أغلق أبوابه منذ بضع سنوات                 

إلبـداع  على مدى دورتني متتاليتني ، حتت ضغط املظاهرات واالحتجاج الشامل على ما وصل إليه ا              
 احلـائط  لقة علىالفين من اإلسفاف والتدين ،حيث هبط مستوى الفن من مستوى اللوحات األنيقة املع  

 ظهر يف عامل الفن التشكيلي يف أمريكاف .اخل..٣ ، وفن األرض ٢، وفن اجلسد  ١إىل ما يسمى الفن الشبقي    
يف الفكر الفلسفي ، واألسلوب التقليدي ،       :  رصني جاد تتوافر فيه كل عوامل املعاصرة          معاكس اجتاه

الـسوبر ريـاليزم أو الواقعيـة العليـا     : والصنعة املتقنة ، واألدوات واألجهزة املستخدمة ، ذلك هو       
(Superrealism)."  

  
مع إعادة النظر يف تراث املاضي      كانت النوايا تتجه غالبا حنو إعادة فن التصوير إىل تقاليده            قدو  

ولقد قامت الدعوة اجلديدة على حنني قوي للوحة بعد غياب طويل عنها ، حنني مشترك من الفنـان                  
أن صاحب اجتاه الواقعية العليا يعي بعمـق        "  Readريد  " ويرى   .)٩٤-٩٠، ص ١٩٩٧البهنسي،  ( . واجلمهور  

ذلك النقص اخلاص باالرتباط العضوي ما بني الفن واتمع يف هذه احلقبة، الذي يعترب الصفة املميـزة                 
هي حركة فنية،ال تقتصر على الـزييت والنحـت          (Superrealism)والواقعية العليا    .للعامل العصري 

  ).١٧٠م،ص٢٠٠٢ريد، ( . تتضمن الشعر والنثر وحىت الفلسفة والسياسةولكنها
  

                                                
 .هو نشاط ال عالقة له بفنون النحت والرسم واهلدف منه التعبري عن املواقف العاطفية املشبوبة 1
 .لنفس ومن أشهر من تتبع هذا النهج مها الفرنسية جينا بني و االيطايل فينو أكونكيهو نوع من تعذيب ا 2
   تشكل انعكاسا أو استمرارا لتقاليد الفن األقلي  فن باتت ممارسة النحت يف الطبيعة نفسهاهو  3
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  :خلفية البحث
تعترب الستينات امليالدية بداية فعلية حلركة الفن التشكيلي يف اململكة العربية السعودية ، فمـع                 

عروض بداياا انطلقت البعثات لدراسة الفن والتربية الفنية خارج البالد ، ومع منتصفها بدأت حركة ال              
  .الفردية يف بعض مدن اململكة

  
للتصوير يف اململكة تأثرها بتيارات  فنية حديثة ، ظهرت يف هذه    وتعكس أعمال الرواد األوائل     

 واليت ظهرت يف السنوات األوىل مـن القـرن          "Cubism" من املدرسة التكعيبية       االستفادةاألعمال  
أو املدرسة  . م  ١٩٢٤ عام    تقريبا   اليت ظهرت  "Surrealism"وأخرى من املدرسة السريالية   العشرين،  
 حتمـل  أنباأللوان املائية ميكن   لوحة سجل ظهورها مع أول واليت- "Abstractionism"التجريدية

 صاحب أول معـرض     رضوىفعبد احلليم    -فاسيلي كاندينسكي م على يد    ١٩١٠اسم التجريدية عام    
م ، فكانت أعماله األوىل تالمس      ١٩٦٤فردي يقيمه بعد عودته إىل اململكة مباشرة يف مدينة جدة عام            

واالجتماعية ، مث عاد بعيدا ، بعض الشيء ، عن احملاكاة والتمثيل ،فقد متيـزت أعمالـه     املظاهر البيئية   
  ).م١٨٩٠-١٨٥٣ van Gogh ١ فان جوخية استفاد منها بألوان ومعاجلات الفنان التعبرييبتعبري

  
وقابل هذا النشاط القطب اآلخر للنشاط الفين يف اململكة أال وهو حممد السليم ،فقد أقام أول                  

ني مستهالً خلوض غمار   يم، وكان يف رسم موضوعاته متأثرا باالنطباع      ١٩٦٧رض له يف الرياض عام      مع
يف إشارة منه إىل امتداد معاجلاته ، اللونية وتلخيصاته الشكلية    ) اآلفاقية  ( جتارب متصلة انتهت مبا أمساه      

  .نية واألشجارجلمل ، والبيوت الطيوإحياءاته ملفردات وعناصر حملية بينها اخليمة،  وا
  

مبحاكاة الطبيعة ، . م١٩٦٩بدأت أعماله عام    حيث    عبد اجلبار اليحيا،من الرعيل األول     ويعترب
واملظاهر احلياتية خاصة يف الرياض ، إال أن أهم املتغريات يف أعماله كانت تناوله ملواضيع متس املـرأة                  

لرجل، حينما رسم إحدى أروع لوحاته  وتربطها ببعض العناصر كالنخلة ، أو املنازل الطينية، وكذلك ا         
وسجل العبيد ، مظاهر اجتماعيـة منـذ         .البناء اليت جتسدت فيها البساطة واالختزال وكثافة الفكرة         

بداياته ، كما رسم الصحراء ، واألطفال ، وكبار السن ، واملواضيع اإلنـسانية ، يف دالالت رمزيـة                   
 ، ويلتقي مع اهتماماته حممد الصندل ، وعبـد          ةلتنقيطيني ا يمستفيدا إىل حد ما من معاجلات االنطباع      

الرمحن احلافظ ، وأمحد املغلوث ، وعلي الصفار، وكذلك منري احلجي الذي اهتم برسـم املـزارع ،                  
                                                

1 Vincent Willem van Gogh ًاً من أكثر القطع شهرة وشعبية وأغالها تتضمن رسومه بعض. لتعبرييةا، مصنف كأحد فناين هولندياً كان رساما
 أذنه وأثناء إحدى هذه احلادثات الشهرية، قطع جزء من — توجد حوهلا العديد من النظريات املختلفة —عاىن من نوبات متكررة من املرض العقلي . سعراً يف العامل

 لوحـة  ٨٠٠يف آخر مخس سنوات من عمره رسم ما يفوق . اجته للتصوير التشكيلي للتعبري عن مشاعره وعاطفته. كان من أشهر فناين التصوير التشكيلي    . اليسرى
 .زيتية
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 ١٧

  :خامتة الفصل الثاين
بطة السابقة ومـدى    وضحت الباحثة مدى االستفادة اليت استطاعت احلصول عليها من الدراسات املرت          

 يكمن يف أن هذه الدراسة تعمل على إبراز املفـاهيم   والتفردولكن االختالف.  بينهمااالرتباط املوجود 
. واالعتماد عليها كمصدر إلثراء الفن الـسعودي   Superrealismعليا والفلسفية لفن الواقعية الالفنية

إمنا كانت هنـاك    . ومل يكن يف يوم من األيام ضمن دائرة الفن التشكيلي فيه          الجتاه  ذا ا أثر  الذي مل يت  
 تصب يف الواقعية   اليت ةتخصصاملكتب  بال كما استعانت الباحثة   .يف الواقعية باختالف اجتاهاا   حماوالت  

 من خالهلا املفاهيم الفنية والفلسفية اليت اعتمدا        تحيث اتضح  وأمكن االستفادة منها  . العليا مباشرة 
  .إىل اجليل الثالث وصوالً، ثاين  الالواقعية العليا منذ اجليل األول إىل
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  :دونالد كسبيت. ١٧

  :الفن املتناقض ، دون ايدي  
   :جزأينهذا الكتاب قُسم إىل 

 .ليت رمسها ايدي يف أعماله وموضوعاته انالواقعية الروحية اليت متيز ا الفنان دو .١
 .املعرض الشخصي األول .٢
 .املعارض اجلماعية .٣
 .رض العامةااملع .٤
 .السرية الذاتية للفنان .٥

. اخل...حيث مجعت التناقض الفعلي فالنار مع املاء واحلياة مع املوت         . أعماله واتضحت فلسفة الفنان يف   
حيد من فناين الواقعيـة     فهو الفنان الو  .لذا مسي الكتاب الفن املتناقض    . رسم املناقضات مجيعها يف لوحة    

  .العليا الذي مجع املتناقضات مع بعضها ذه الطريقة ضمن إطار الواقعية
  

  :ريتشارد ايستس . ١٨
  :جون ويلمريدنق 

اجلزء تناول احلقيقة أو الواقعية اردة :  أجزاء  ٦هذا الكتاب خاص بالفنان ريتشارد ايستس ، قُسم إىل          
هم أعماله املبكرة ،    أتناول السرية الذاتية للفنان مع استعراض       : الثاين  كما يراها الفنان ايستس ، اجلزء       

صور فيه احـد     :مبدى ارتباط الفنان بالواقعية العليا يف حياته الفنية ، اجلزء الرابع            وضح  :اجلزء الثالث   
. ااجلزء اخلامس تناول ااالت األخرى اليت قام بتصويره        ،   شارع سكابيس أهم الشوارع يف نيويورك     

فصور باإلضافة إىل نيويورك املناظر الطبيعية واهـتم       . حيث صور املدن األخرى وخرج من حميط بلدته       
اجلزء السادس واألخري أطلق عليـه      . و الطبيعة الصامتة والبورتريه   . بتصوير االنعكاسات اليت يشاهدها   

وصور كذلك نواحي  حيث ركز فيه على تصوير جزيرة ستاتني باأللوان املائية ، close upاملؤلف 
  .معينة من الطبيعة الصامتة
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 ١٥

  :ليندا تشاز. ميسيل . لويس ك.١٤
  : ية الثالثةالواقعية الفوتوغرافية يف األلف

عليا  أو الواقعية ال Superrealismيعترب هذا الكتاب من أهم الدراسات املرتبطة باللغة اإلجنليزية لـ
ا ا وفني ويعد مرجعا علمي  .  من أبرز الفنانني الرواد هلذه املدرسة      ا على مثانية وعشرين فنان    احتوىحيث  .

وإنتاجية املدرسة   املرجع إىل حد كبري يف فهم فلسفة         يسهم هذا  كما   . اليت أنتجوها  أعماهلمدقيقًا ألهم   
  .وهذا ما يتطلبه البحث احلايل. فنانيها

  
  .ج ر. جوديري . فرانك هـ. ١٥

  .م١٩٦٠الواقعية األمريكية املعاصرة منذ 
. هذا الكتاب هو املرجع الثاين الذي ميكن من خالله معرفة املفاهيم  الفنية والفلسفية للواقعية العليـا                 

و كانـت  .  الواقعية العليا يف إنتاج أعمـاهلم      بري املوضوعات اليت اعتمدها فنانو    ث تناول بتفصيل ك   حي
االستفادة من هذا الكتاب يف معرفة أهم املوضوعات اليت عمل من خالهلا فنانو هذه املدرسـة فقـد                  

باجلانـب  تنوعت ما بني الصور الشخصية والطبيعة الصامتة واالهتمام يف جانب كبري مـن أعمـاهلم           
  .   واليت أظهرت مجيعها منهجهم يف التصوير. احلضري

  
  :بيشوب وآخرون. ١٦

  :روبرت بيتشتل األثر الرجعي ل
هذا الكتاب قام على إعداده أربعة من املؤلفني ، تناول كل منهم حقبة تارخيية وفنية مهمة من حيـاة                   

 كلمـة   Bishop١ا تناولت بيـشوب    بدأ مبقدمة عن الفنان ، بينم      Benezra بيرترا   لكاتبالفنان ، فا  
 قـدم  و. الشكر باإلضافة إىل أهم جزء يف الكتاب ، حيث تناول الصورة اليت ينتجها الفنـان بيتـشتل     

 حتـدث عـن     3Weinbergوينربج  .  املناطق املشمسة اليت صورها الفنان     2Aupingالكاتب اوبينج   
لكتاب اخلامات اليت عمل ـا الفنـان         تناولت يف آخر ا    4Rayوأخريا الكاتبة راي    . الفنان والكامريا 

 حيـاة  ف عن قرب على تعر ال يفتكمن أمهية هذا الكتاب     . ،كذلك استعرضت املوضوعات اليت تناوهلا    
والتعرف كـذلك علـى     . بل يعترب من أحد املؤسسني هلا     .الفنان حيث أنه من أهم رواد الواقعية العليا       

ذلك سلط الكتـاب الـضوء علـى    ك. يف نفس املدرسة أي فنان    إليها  اليت استخدمها يف عمله ومل يتطرق       الوسائط  
  . املفاهيم الفلسفية اخلاصة للفنان هلذه املدرسة واليت انفرد ا

                                                
  .  ومؤسسة للمعرض االستعادي ألعمال للفنان روبرت بيتشتل فرانسيسكو للفن احلديث، سانأمينة متحف التصوير والنحت يف متحف 1
 .الرئيس العام ملتحف الفن احلديث يف القلعة األهلية، ألف العديد من الكتب واإلصدارات القيمة ، واليت تشمل العديد من الفنانني 2
 .نه حمب للفن األمريكي احلديث، ومؤلف طموح، واألهم أمؤرخ فن ومصور  3
  .باإلضافة إىل إصدارات أخرى. جبانب العديد من الفنانني الذين يكتبون عن نيويورك يف إصدارات خاصة عنها. جنلوس يش يف لوس أفنانة ، تع 4
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 ١٤

ودراسة املعاجلات التشكيلية للون ودالالته الفنية يف احلضارات القدمية من أول الفن البـدائي              . املعاصر
ية للون يف تصوير العصور الوسطى مـن        كذلك دراسة املعاجلات الفن   .وحىت حضارة اإلغريق واليونان   
وحتليل .كلباروعصر ا  عند   واالنتهاء مث عصر النهضة األوريب      اإلسالميأول الفن البيزنطي مرورا بالفن      

وحتليـل  .ألهم القيم التشكيلية والتعبريية يف التصوير احلديث يف مدارس الفن املختلفة يف هذه الفتـرة          
  .سعودي املعاصر من خالل املعاجلات التشكيلية للونبعض األعمال الفنية يف التصوير ال

والذي تم الدراسة احلاليـة  -التصوير السعودي املعاصر ميكن اإلفادة من هذا البحث يف التعرف على     
 األساليب الفنية اليت انتهجها كل فنان        فيه ح حيث أفرد ما يقارب مثانية من الفنانني الرواد ، ووض          -به

  . املعاجلات التشكيلية والتعبريية للون عند كل واحد منهمعلى حدة باإلضافة إىل
 

  : م ٢٠٠٠ السليمان ، إبراهيمعبد الرمحن  .١٢
  .مسرية الفن التشكيلي السعودي

هذا الكتاب الذي أصدرته الرئاسة العامة لرعاية الشباب ، يعترب حبق التوثيق الوحيد تقريبا ملسرية الفـن    
والفنان واملؤلف عبد الرمحن السليمان تتبع السرية الفنية لكـل          . ودية  التشكيلي يف اململكة العربية السع    

والكتاب يضم أبرز األعمال الفنية     .  البارزين والذين ضوا بالفن التشكيلي     السعودينيالرواد والفنانني   
  . للفنانني

شكيلية حة الت  الذين أثروا السا   السعودينيبالفنانني   اهتم الكتاب الذي     هذا    من االستفادة ميكن
  . ؤلفات اليت تعىن بالفن السعوديحيث يعترب الكتاب الركيزة ضمن امل. خالل أربعني عاما

  
  

 : م٢٠٠٣سهيل احلريب  .١٣
  ":التصوير التشكيلي يف اململكة العربية السعودية"

 طباعته  ومن مث تبنت مؤسسة الفن النقي     . اجستريلنيل درجة امل    كان يف األصل حبثًا علميا     هذا الكتاب 
تناول الباحث يف كتابه إنتاج الفنانني السعوديني بالبحث فصنف ما أنتجوه حتت جمموعـات              . نشرهو

ومهد لذلك مبقدمة ضافية عن     . وقام بفهرستها، ونقدها بنفسه، ويف بعض األحيان نقل نقد الغري عنها          
 قراء هذا الكتـاب     ت تارخيية واجتماعية وجغرافية، أفادت    علومااململكة العربية السعودية، مجع فيها م     

  .اململكةوجعلت من السهل التفاعل مع إبداعات فناين وفنانات 
وتصنيف الفنانني واالستفادة   . ولقد استفادت الباحثة من هذا الكتاب يف تتبع نشأة التصوير السعودي          

       .     من صور ألعماهلم
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 ١٣

وأشهر ما .يف التعرف على معىن الواقعية اجلديدة وأشهر رواد هذا االجتاهميكن االستفادة من هذا البحث 
كذلك  التعرف على االجتاهات الفنية بني فن الواقعية اجلديدة وفن التجهيـز يف       . أنتجوه يف هذه الفترة   

   .  على معىن املفهوم الفين والفلسفي ولقد أفادت هذه الدراسة البحث احلايل يف التعرف.الفراغ
  

  :م٢٠٠٣حسين صبحي علي حسان  .٩
التصوير املعاصر فيما بعد احلداثة من خالل استلهام القيم الفنية التشكيلية           ( حبث ماجستري بعنوان    

  ).مسرح التجرييبلل
باستلهام هدف هذا البحث إىل حماولة الكشف عن مدى الترابط بني فنون التصوير احلديثة واملعاصرة                 

وإىل وضع تصنيفات ميكن من خالله حتديد القيم التشكيلية املستمدة من .القيم الفنية للمسرح التجرييب 
 احلديثة واملعاصرة يف املسرح التجرييب يف القرن االجتاهاتواقتصر على حتليل بعض .فن املسرح التجرييب

  .العشرين ، حتليل تشكيلي
 مبعرفة فنون التـصوير املعاصـر ومفاهيمهـا         االستفادةمتت  ة  ه الدراس من خالل اإلطالع على هذ    و 

  . وجوانب من فلسفتها
  

 :م٢٠٠٣مها حممد السديري  .١٠
تطور  تقنيات امللونات املائية وأثرها يف أعمال التصوير التشكيلي املعاصر     : ( حبث ماجستري بعنوان    

  ).يف اململكة العربية السعودية
 تقنيات امللونات املائية التقليدية واحلديثة وتعدد وتنوع خاماا         اهتم هذا البحث بعمليات التجريب يف     

واالستفادة من ذلك يف أعمال التصوير التشكيلي املعاصر يف اململكة العربية السعودية ، ومبا يفيد أيضا                
  . العملية التعليمية يف جمال التصوير التشكيلي

استفادت الباحثة من هذه الدراسة يف النماذج املقدمة ألعمال الفنانني الـسعوديني وخاصـة الـذين                
استخدموا أسلوب التقنيات احلديثة للملونات املائية يف أعماهلم الفنية حيث يتناول البحث احلايل الفنانني 

  .السعوديني والذين عملوا مبختلف امللونات
  

  :م٢٠٠٥مىن سعد القرين  .١١
  ).املعاجلات التشكيلية والتعبريية للون يف التصوير احلديث: (ماجستري بعنوان  حبث 

وألقـي  . هذا البحث دراسة املعاجلات التشكيلية للون اليت استخدمها الفنان عرب العصور املختلفة           تناول
ترة الفـن   يف فالغربيون ريية للون اليت استخدمها الفنانون   البحث الضوء على املعاجلات التشكيلية والتعب     

 يف فن التصوير السعوديون عمال الفنية اليت أنتجها الفنانونودراسة أساليب األداء التشكيلي لأل.احلديث
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 ١٢

  :م٢٠٠٠سامي أمحد أبو العزم  .٦
مسات االجتاه الواقعي يف تصوير ما بعد احلداثة كمدخل البتكار أعمـال            : ( حبث ماجستري بعنوان    

  ):فنية
 هذا البحث تصنيف وحتليل أهم االجتاهات الواقعية يف التصوير يف فن ما بعد احلداثـة وحتديـد                  تناول

  .السمات لتلك االجتاهات للتعرف على مضموا ومساا الرئيسية
حتديد مسات االجتاه الواقعي فيما بعد احلداثة         به من     نفرد ا ااالستفادة من هذا البحث من خالل م      

ل ليضم فنانني من دول وثقافات خمتلفة حىت الوقت احلايل وحتديـد مسـات ومنطلقـات               وبشكل أمش 
  .  وكيفية االستفادة من توصيف تلك االجتاهات لدارسي الفن والعوامل املؤثرة فيه،اتاالجتاه

  
  :م٢٠٠٠عال أمحد يوسف ، .٧

للونية كمصدر إلثراء   اإلمكانات التشكيلية والتعبريية للمؤثرات الضوئية ا     : ( حبث دكتوراه بعنوان    
  ).تدريس التصوير بكلية التربية الفنية

هدف هذا البحث إىل استحداث رؤية ضوئية بصرية مركبة من خالل استخدام جمموعـات              
إىل اإلفادة من هـذه      كما هدف .متعددة من املؤثرات الضوئية اللونية وإسقاطها على التكوين مباشرة        

 يف إنتاج جمموعة    أفادت وتعبريية جديدة يف تكوين الصورة       الرؤية كمصدر الستلهام صياغات تشكيلية    
من األعمال الفنية يف التصوير من قبل الباحثة ومن خالل التطبيق على عينة من طالب كليـة التربيـة                   

  .الفنية
. تناول هذا البحث يف الفصل الرابع العالقة بني التصوير الضوئي واملؤثرات الـضوئية اللونيـة                و

 ستفيد يف واليت  .ة تتناول يف جزء منها التصوير الضوئي كأحد التقنيات اليت مت العمل ا            والدراسة احلالي 
  . العمليةالتطبيقاتبعض من 

  
  :م٢٠٠١عادل حممد ثروت حممد عثمان  .٨

 الفراغيـة  تاملفاهيم الفنية والفلسفية لفن الواقعية اجلديدة وفن التجهيـزا        ( حبث دكتوراه بعنوان    
  ): التصويركمدخل إلثراء التعبري يف

من خالل استخدام فكرة الدمج بني الواقعية اجلديدة وفن التجهيز يف الفراغ هدف البحث إىل إثـراء                 
التعبري يف جمال التصوير، كما هدف إىل إجياد ضوابط تشكيلية يستند إليها الطالب يف كلية التربية الفنية                 

  .ال التصويرعند إنتاج عمل فين يقوم على فكرة الدمج بني اجتاهني يف جم
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 ١١

مرورا باالجتاهات الدادية والتعبريية التجريدية وما كان هلا         خالل فن الكوالج     التكعيبينيمعاجلات عند   
 حيث املعاجلات التقنية ذات اخلامات املتعددة وما يرتبط ا    من أثر يف اجتاهات ما بعد الفن احلديث من        

من كيفيات تعبريية معاصرة وتناولت الباحثة بالدراسة أعمال خمتارة لبعض مصوري مـا بعـد الفـن          
  .م١٩٩٠م حىت عام ١٩٤٠وحددت الفترة الزمنية من عام . احلديث اليت يتميز فيها املسطح التصويري

. طالع على تقنيات التصوير ما بعد الفن احلـديث        هذا البحث من خالل اال    ستفادة من   ميكن اال و    
والدراسة احلالية تم يف جانـب      . م  ١٩٩٠-م١٩٤٠حيث استعرضت الباحثة تلك التقنيات من عام        

  .Superrealismليت مت العمل ا يف الواقعية العليامنها بالتقنيات ا
  
  

  :م١٩٩٨ياسر حممد أمحد أزهر  .٤
  ).اجلدارية ودورها يف احلركة الفنية التشكيلية احمللية: (بعنوان  حبث ماجستري 

 دراسة أساليب التعبري املوجودة يف األعمال اجلدارية على عينة مـن الفنـانني              على هذا البحث    ارتكز
  .نييالتشكيل

 الـيت    املعاصرة  الباحث اجلداريات  استعرض  حيث   يف الفصل الرابع  الباحثة من هذا البحث،     وتستفيد   
نفذها الفنانون السعوديون يف املطارات السعودية ، وهذه الدراسة يهتم جانب منها بالتصوير السعودي              

حيث تنوعت االجتاهات الفنية اليت عمل ا الفنانون كاالجتاه التجريدي والتعبريي ومل يغفـل              .املعاصر
 والبحـث   .ني السعوديني  فأمكن االستفادة من التصنيف للفنان     .نانون جانب التراث واحلرف العريب    الف

  . الفنانني السعودينيتاحلايل يهتم باجتاها
  

  :م٢٠٠٠عالء الدين حممد حسني  .٥
الفكر الفلسفي للفن املفاهيمي كمدخل الستحداث صياغات جديـدة يف  : ( حبث دكتوراه بعنوان    

  ).التصوير
. لـسفية وتقنيـة  ستحداث منطلقات فكرية وفالهدف هذا البحث إىل حتليل أهم اجتاهات فن املفهوم  

ا للتحوالت   حقيقي  على األفكار واملفاهيم حىت ميكن إرساء قواعد جديدة ليصبح الفن معادالً           عتماداالو
 التفكري البصري حيـث تتعـدد       إثراءوتكمن أمهية هذه الدراسة يف      .يتسم ا هذا العصر    السريعة اليت 

  .ايناإلنسساق الفكر لول التشكيلية بتعدد اتوختتلف النتائج واحل
 Conceptualميكن االستفادة من هذا البحث يف االطالع على الفكر الفلسفي للفن املفاهيمي  

Art   .الواقعية العليا مهد لظهوروالذي Superrealism.  
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  :مقدمة
 ، من حيث مصادرها حيث أفادت هذه الدراسات تنوعت الدراسات املرتبطة اخلاصة ذا البحث

 اليت تتبعت كال من تاريخ التصوير السعودي منذ تالبحث احلايل  يف عدة اجتاهات هامة كالدراسا
العليا فلسفةً وهناك عدة دراسات اختصت بالواقعية . النشأة إىل املعاصرة ، و الواقعية العليا كذلك

كما تضمنت كتبا هامة يف . وفنا باإلضافة إىل دراسات خاصة بالفنانني الذين برزوا يف هذا االجتاه
 .جمال التصوير الفوتوغرايف

  :م١٩٨٢نادية حممد عبد الفتاح بركات  .١
  ).اإلفادة من إمكانات التصوير الفوتوغرايف يف التصوير التشكيلي: ( حبث دكتوراه بعنوان 

يفيد يف جمال التصوير ية يف التصوير الفوتوغرايف ، مبا حماوالت جتريبالبحث إىل إجياد   هذا   دفه
الذين  املختارة من أعمال املصورين الفوتوغرافيني ، ةوتناول البحث بالدراسة بعض األمثل.التشكيلي

يف البحـث  وقام التجريـب    .تطويع أدوات التصوير الفوتوغرايف    تشكيلية تقوم على     جنزو  أعماالً  أ
بصفة أساسية على حماولة اإلفادة من إمكانات التصوير الفوتوغرايف للوصول إىل صيغ وتكوينـات           
تشكيلية ميكن توظيفها يف التصوير التشكيلي ، سـواء كـان ذلـك باسـتخدام الكـامريا أو                  

   هذا البحث على استخدام درجات األبيض واقتصر التجريب يف.بدوا
 .ر الفوتوغرايفو األسود يف التصوي     

 استعانجبانب التصوير الفوتوغرايف يف التقنيات اليت      وتفيد هذه الدراسة ، البحث احلايل يف االهتمام 
  ."Superrealism" لعلياا فنانو الواقعية ا

  :م١٩٩٤رضا حممود حممد مرعي  .٢
 لطلبـة  تأثري الضوء على تكوين الصورة كمدخل لتدريس التـصوير : ( حبث ماجستري بعنوان    

  ).كلية التربية
تناول البحث احلايل التأثريات املختلفة للضوء على عناصر التكوين ، وقـد توصـل الباحـث إىل أن                  
الكشف عن إمكانيات جديدة للضوء ميكن أن يؤدي إىل رؤى جديدة يف إدراك عناصـر التكـوين ،                  

  .معتمدة على التنوع يف مصادر الضوء والعوامل املؤثرة فيه
لدراسة البحث احلايل يف التعرف على إمكانات جديدة للتصوير لالستفادة ا يف التجربـة              تفيد هذه ا  

  .الذاتية يف البحث
  :م١٩٩٥روز رأفت زكي  .٣

  ).تقنيات ما بعد الفن احلديث إلثراء التعبري الفين: ( حبث ماجستري بعنوان 
كمـا  .ط ا من كيفيات تعـبري      هذا البحث حتديد مظاهر العالقة بني التقنيات احلديثة وما يرتب          تناول

 كخلفية للدراسة أدت إىل ظهـور     قنية اجلديدة عند فناين التأثريية     الباحثة لدراسة اخلصائص الت    تعرضت
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  :خامتة الفصل الثالث
الساحة التشكيلية السعودية يظهر فيها كل يوم الكثري مـن الفنـانني            ونستخلص مما سبق أن     

إىل جانب هؤالء فلدى اتمع السعودي العديـد مـن          . ؤكد متيزهم إنتاجهم الفين     والفنانات الذين ي  
ا بعطاءام وإبداعام يف تطور احلركة الفنية وإثرائها وتعميق االرتبـاط بـالتراث   الفنانني الذين سامهو  
نفتـاح  بيعي أن يتأثر الفنان السعودي باالمن الط فنية معاصرة ف    باجتاهات وأساليب  واحلضارة اإلسالمية 

   .عالفكري والفين احلاصل يف العامل أمج
التـصوير الـسعودي ، والفنـانون        ا للمراحل اليت مر      من خالل استعراض الباحثة    اتضحو

  تـأثُر بالواقعيـة     أن ال  . إخراج فنهم إىل حيـز الوجـود       الذين كان على عاتقهم مهمة    السعوديون  
وذلك ألا من احلركات الفنية املعاصرة الـيت مل يـصل     . التشكيلية أعماهلم    يف Superrealismالعليا

   .تأثريها بعد إىل الوطن العريب
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  :م١١٩٧  )Zaman Gasem(   جاسم حممدزمان. ٣٣
ـ  ، عضو مؤسس و رئيس مجاعة الفنون التشكيلية بالقطيف         ،  من مواليد اخلرب   ة البحـرين   عضو مجعي

يـة و   ا كمدرس للتربية الفنية ، له العديد من املشاركات احمللية و الدول           يعمل حالي ، للفنون التشكيلية   
  . العديد من اجلوائز التقديريةىو حصل عل، املعارض الشخصية 

الفارس األول الفنان زمان جاسم شاب قادم للساحة حممـالً          "  وذكر يف جريدة اجلزيرة عنه      
 مع أدواته وقابالً للتحدي وكأين به يقول        اا ووعد ا به عقد   حتقيق نتيجة إجيابية يف جماله موقع      بالعزم على 

إما أن أكون وإما أن ال أكون وحينما نضع جتربة هذا الفنان حتت اهر ونتفحص خطواته لوجدنا أن                  
ا ا العديد به حمققًلديه حصيلة كبرية من األعمال املتجددة وذات احلضور املؤثر يف كل معرض يشارك           

من املراكز وبشكل سريع مقارنة ببداياته وعمره الفين الصغري كما أن لديه جتربة لونية يتعامـل معهـا               
متألقة دون حدود أو أطر مباشرة مع حميطه مـع          » حبرفنة«ة  ديبتوظيف يشكل الواقع بإحياء من التجري     

وحياورها من منطلق ثقـايف     . ةها جمتمع ارة بينما ير   بأن ما نشاهده أمامنا أشياء نراها مبعث       وإقناعهقناعته  
  ).١م،ص٢٠٠١التشكيلي، .("تشكيلي واع وبوثبات حنو اجلديد جبرأة يفتقدها الكثري

يسجل " : م١٩٩٧ معربا عن رؤيته الفنية ملعرض جاسم الشخصي عام           عن الفنان جاسم   ١يقول العباس 
      الفنان يف جتربته الفنية اجلديدة ، تقدم إىل يتجاوز مستوى التصوير ،      إذ على مستوى الرؤية ،      اا ملموس 

  أفق أكثر جترد رد الرغبة      ا وانفتاح ر ، وهو مستوى فين متقدم ال يبلغه فنانا جيهد فيه لتجسيد املتصو، 
م عليـه   الذي تقواس التجريد بصوره املتشعبة هو األس  أن ، على اعتبار     اخلربةدون وعي أو مراكمة     أو  

    )٥٨-٥٧(شكلي . "ية املعاصرةاألعمال الفن
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  .فنان وناقد عراقي معاصر 1

 جاسم ، اكريليك على قماش فضاء،):٥٧(شكل 
 .م٢٠٠٦، سم١٢٠×٨٠،

، قماش، جاسم ، اكريليك على ذاكرة): ٥٨( شكل 
  .م٢٠٠٦سم، ٥٥×٧٥
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  :م١٩٥٥)musa-Naser Al( ناصر املوسى .٣٢

ولد ناصر املوسى يف اخلرج ، ودرس يف معهد املعلمني والتحق بالكلية املتوسـطة بالريـاض                
اخرة باألعمال واملعارض واملشاركات، عمل يف مواقع فنية زا عام قضي يف الفن ثالثنيف.وخترج منها

ويف إشارة من الباحثة    .  متواصلة يف الفنون التشكيلية    وهو كاتب وناقد تشكيلي له مسامهات        .تلفةخم
أما املدارس الفنية اليت مررت ا، فهـي منطقيـة األداء           "إىل حتديد املسار الذي يتبعه يف أعماله قال         

الكسب اخلربة حيث بدأت واقعي مث رمزيا واآلن جتريديبعني االعتبار أن الفلـسفة  ا مع األخذا تعبريي 
 أصبو إىل حتقيقه هو الثابت واملتحول لإلنسان على أرض بالدنا الغالية، ومـا أمسيتـه   واهلدف الذي

احاضرتركـه مـن    ا يف آن فهو حاضر بفكره وثقافته وما يطرحه من رؤى تعرب عن وجوده مبا وغائب
  ). ١، ص٢٠٠٤ الربيدي، ".(لشكليةبصمات واضحة يف الفكر السعودي وحضوره لشخصيته الصورية ا

وما زال يواصل اهتمامه باحلرف العريب      ). ٥٥( وقد استغل يف  جتربته احلرف بعدة صياغات ، شكل           
ا يف مركز الرياض لرعايـة  يف وزارة املعارف وحتديد الذي برز يف الكثري من أعماله ، عن طريق عمله

ورش خاصة تتبناها  من إقامةوال ميانع .عاية املوهوبنيالعزيز ورجاله لر  امللك عبد يف مؤسسةاملوهوبني
  ).٥٦( شكل  .املؤسسة لرعاية املوهوبني يف جمال احلرف العريب يف الفن التشكيلي

  
  
  
  
  
  
  

  
  

حروفيات ، املوسى ، زيت ) : ٥٥(شكل 
على قماش ، املعرض املتجول يف 

  .م٢٠٠٠ن،اتايو
 

 اكريليك على  املوسى،حروف ،): ٥٦( شكل 
  .م١٩٩٥خشب، 
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  :م١٩٤٦)Baker Shaykhon(بكر شيخون 
 بكر شيخون مأزق كبري وعدم الكتابة عنـه         الفنان الكتابة عن يف أن   "* تتفق الباحثة مع قنديل   

 إبداعية  جتربةتكفي لتقدمي يف مساحة الين  حماصرجندناهكذا ....وكتايب مكتمل األركان  جتاوز ثقايف
التشكيلية العربية والسعودية على حد   الساحةتليق مبكان ومكانة وتاريخ وجغرافيا هذا املبدع الفريد يف

إن صـح   - املـضمون    ءوما ورا بل  ،   كثريا باملضمون   اهتم بكر شيخون فالفنان  ).١قنديل، بدون،ص (  ."سواء
يفسر اهتمام الفنـان الكـبري       قد وهو ما  ، ا براقة المعة  وإن بدت أحيان  ا عن الثرثرة    ويبتعد متام -التعبري

ا يبقى ويقـول    اليت تنتج يف احملصلة النهائية فن     )الوسوسة الفنية (اط يف ذلك حد   بالتفاصيل الدقيقة واإلفر  
   مبسألة اهلوية وعالقات الثقافات والبشر؛و     مشغولوهو  .زخرفا عن أي    أشياء ورسائل واضحة مبتعد 

ـ هو   ل مسكون أكثر اجس الفعل والتأثري االجتماعي للعمل الفين؛هو وإن بدا أحيانا ولغري املتأملني ميث
ويتمثل جتربة ذاتية إال أن جوهرها هو اموع واتمع وليس الفرد ودائرتـه الـضيقة؛جتربة فرديـة                 
نعم؛لكنها لسان حال املهمومني واملنشغلني باحلياة والبشر الطاحمني إىل جمتمع ينهض وميتلئ بكل قيمـة    

احلرف العـريب بتكوينـات      والعمارة القدمية و   االجتماعيةتعكس أعماله املضامني    ويف العموم    .رفيعة
وله طابعه املميز وحسه    .  الوحدات الزخرفية اليت يتأثر ها من التراث الشعيب        إىلهندسية إبداعية ، ومييل     

املرهف يف التعامل مع هذه الدالالت والرموز اليت أضافت للتراث الشعيب عراقته وقيمه األصيلة بدراسة               
مـع  . نظم الفنان احلرف لعدة عناصر تؤلف اللوحة  ) ٥٤(ويف شكل   ).٧٠م،ص١٩٨٤سلمان،  (.لونية منسجمة 

أشكال معمارية أو رؤوس نساء أو خيول، وأحيانا تتفرد املعاجلة احلروفية يف مساحات اللوحة وكأا               
   .نقوش على قطعة حجر قدمية أو شاهد قرب أو يف مدخل بناء تراثي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مدير اتليه جدة للفنون. فنان وناقد سعودي * 
  

امرأة ونقوش ، شيخون ، خامات وألوان زيتية على ) :٥٤(شكل 
   .م١٩٨٧قماش،
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حمللي يربز لنا العديد من األمسـاء  وحينما نتحدث عن هذا اجلانب اهلام يف مصادر اإلهلام للفن ا  
 باعتباره األبرز يف حماولة التجربة واالستفادة وله الكثري من  من منطقة الرياض، منهم الفنان علي الرزيزاء   

 مما يعين االستلهام احلقيقي وكيفية التعامل معه لتحقيق صفة         املراحل اليت كاد يف آخرها أن يقترب قليالً       
 .واملنشأتشكيلية سعودية الوالدة 

أعماله متثل اهتمامه بالزخرفة والعمارة والفنون الشعبية بتكوينات مجالية يستخدم فيها احلرف            
وله إبداعاته اليت تضفي على أعماله حسه املرهـف         ). ٥٢(شكل  . اإلسالميالعريب ومضمون التراث    

     ).٥٣(شكل .وشفافيته الرقيقة من خالل انسجام اللون وصفائه
  

  

ر ، الرزيزاء ، زيت على قماش                                     قصائد املط) : ٥٣(شكل 
  .م٢٠٠٠سم، املعرض املتجول يف لندن، ١٢٥×١٢٥،
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تعترب ظاهرة تصوير التراث الشعيب من أبرز مسات مراحل التصوير السعودي املبكرة ، كما أن          و
وجيب التنويه  .ظاهرة استلهام احلرف العريب يف األعمال التصويرية السعودية كانت املرحلة الثانية بعدها           

نه مشل كل من األعمال التصويرية الـيت تناولـت          هنا إىل ما قصدته الباحثة من التراث الشعيب حيث أ         
البيوت والزخارف الشعبية وكل ما يعرب عن القيمة التراثية من ِحرف وِمهن ورقصات شعبية، كـذلك       

وضمنته احلرف العريب ، حيث أن كثري من اللوحات ذات الطابع الـشعيب             . العادات والتقاليد الشعبية  
 االجتاه ينفصل يف كثري من األحيان، واكتفت الباحثة يف هذا فهي مزيج ال . حتوي مالمح من احلروفيات   

 االجتـاه وتعترب مجيع األعمال اليت أنتجها الفنانون هنا هي ضـمن           . بتناول أهم الفنانني الذين سلكوه    
  -:وهم كالتايل. التجريدي
  

 :م١٩٤٤ )zaizaur-Ali Al(علي الرزيزاء  .٣٠
ا يف املنطقة الوسطى    وث الشعيب البصري خصوص   الزخرفة الشعبية أو النقش مسة بارزة يف املور       

خلارجية منها والداخلية يطلق عليه النقش      ِكسية ا  املباين يف األبواب ويف ال     أوويرتبط هذا الفن بالعمارة     
على اجلص ومتتاز به املنازل الكبرية ويعتين به املوسرون من الناس باعتباره شيئاً من الداللة على القدرة                 

اع الشعيب  ميل وتشتهر به منطقة القصيم بشكل كبري إذ برز فيها العديد من حمتريف اإلبد             واملباهاة بالتج 
 الـنقش   يف يليها بقية املدن والقرى النجديـة وتتنـوع الزخرفـة وتتعـدد      والبناءونمنهم النجارون   

 ).٢،ص٢٠٠١التمامي، (.اجلداري

مجال باق ، الرزيزاء ، خامات وألوان على زيتية ) : ٥٢(شكل 
 .م١٩٨٧على قماش، 
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 :م١٩٥٤)suliman-Abdulrahman Al(عبد الرمحن السليمان  .٢٩
ومن أبرزهم  . يعد من رواد الفن التشكيلي يف اململكة      . الفنان السليمان من مواليد مدينة األحساء       

فقد أعـد وأدار    .وهو ناقد للحركة التشكيلية   .  جمال الفنون    فقد حتصل على العديد من الدراسات يف      
 ويعد من أهم حمرري الصفحات      .ندوات وحماضرات حول الفنون التشكيلية داخل اململكة وخارجها       

 .التشكيلية حمليا وعربيا
ـ إىلإحساس مرهف باللون يف حماكاته للطبيعة ، ومييل يف تكويناته  وله   ة  الوحدات اهلندسية التلقائي

 والتكـوين العـام يف أعمـال        ).٥١-٥٠ (شكال. اليت تعرب عن تأثره بالطبيعة وتفاعله مع معطياا       
  .السليمان مل يكن وليد الصدفة وإمنا نتيجة مللخص مر خالله بكل أساليب التشكيل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 .م١٩٨٦قماش ،تكوين ، عبد الرمحن السليمان ، زيت على ) : ٥٠(شكل                              
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ، السليمان ، زيت على قماش مناخات) :٥١(شكل 
  .م٢٠٠٠سم، املعرض املتجول يف لندن ٨٦×٩٣،
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٢٨.اس  عبداهللا مح)Abdullah Hamas(م١٩٥٣ : 
  ا  مدينة من مواليد  اسالفنان عبداهللا محالواقع والتـراث   ةمعاجلشاعرية يف اللون ورومانسية يف      .أ . 

الطبيعة أعطى أعماله مذاقًا خاصا وقيما ومضامني مجالية يستخدم الوحـدات التجريديـة   وتفاعله مع   
أنه يعتـرب  " أسعد عرايب . قال عنه د) . ٤٨(شكل .  لوين مترابط وأداءوالدالالت الشعبية بتناغم لوين     

    ).ص،١٩٩٩ عرايب،".(من األعمدة التأسيسية يف الفن املعاصر السعودي وريادته التجريدية احملدثة
 ويكفي املتلقي اليوم حسب ثقافته أن       ا رمزي انعم بدأت وما زلت جتريدي    ")احلماس  ( يقول   أعمالهعن  

وكذلك احلشو الذي ال لزوم له يكون عامل فشل للعمـل،           . يف العمل حىت يدركه    ا بسيطً يرى رمزاً 
ختزال والدراسة الدقيقة وحنن يف بلد مشمس فهذا دليل على توفر الضوء وهذا بدوره يساعدنا على اال        

مهماً ومن ليس لـه     ولوضع اللون يف مكانه ويكفي لذلك النجاح أن تكون متفاعالً يف البيئة ومتأثراً              
وعربت أعمال الفنان عن تواصل مع نفس حيوية ، ومتحررة من  ).م٢٠٠٢ ، ١ص العبيد، ."(ماض ال حاضر له

وهو يندفع يف تشكيالت خمتلفة مستفيدا ومتكئًـا         ).٤٩(شكل  .قيود الشكل املباشر إىل تعبريية اللون     
  ).٧١م، ص٣١،٢٠٠٢السليمان(.على خمزون تراثي حملي من منطقة عسري حيث ولد الفنان وعاش طفولته

  
 
  
  
  
  
  
  

  
  .سم ، زيت على قماش٢٢٢×٤٠٠اس ، جدارية  مح،من اجلنوب ) : ٤٨(شكل            

  
  
  

  
  
  
  
  
  

 .م٢٠٠٦احلرم املكي، محاس، زيت على قماش ، ): ٤٩(شكل 
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والتحقت للعمل يف شـركة أرامكـو       ، عملت منرية لفترة قصرية يف تدريس التربية الفنية       وقد  

 يف الساحة التشكيلية وإن     اومل تزل تشكل حضور   ، م١٩٧٩ة منذ   السعودية بالظهران يف املنطقة الشرقي    
، ومت تكرميها بصفة الريادة من أكثر من جهة داخل الـسعودية          ، عارض اجلماعية قلت مشاركاا يف امل   

  ).١٠، بدون، ص٣٣ السليمان.( وخارجها
رتباطًا صباغ النباتية الطبيعية لتمنحنا اشغلت اخلامات الفنانة منرية ، فهي توظف اخليش واجللد واأل     وقد  

فجاءت أعماهلـا بتعبرييـة     ). ٤٦(شكل  . كانباهلوية اإلنسانية والتفاعل مع قضايا اإلنسان يف كل م        
  ).٤٧(شكل . جتريدية بسيطة من خالل استخدام تلك اخلامات

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
جلماعي ، موصلي  ، كوالج وخامات خمتلفة على قماش ، املعرض ا) اآلزيل)  :  ( ٤٧(شكل 

  .م٢٠٠٠السعوديات، الرياض، ): ٥٠(للفنانات التشكيليات شكل 
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 :م١٩٥١)Monerah Mosele(منرية موصلي . ٧٢
أو ، معارضـها  أدلـة كما جاء يف بعـض  ، م١٩٥١ منرية موصلي يف مكة املكرمة عام     الفنانة ولدت

 درست يف بريوت والقاهرة واليت حصلت منها على شهادة كليـة            ن مث مو.  اجلماعية  الفنية مشاركاا
.  اجلزار وحامد ندا وغريهم    يعبد اهلاد تعلمت يف كلية الفنون على يد       و. م١٩٧٢الفنون اجلميلة عام    

،  معارضها الشخصية يف جدة    وإثر عودا إىل اململكة أقامت أول     ، تأثرت بأفكارهم وسعيهم التحديثي   
ويعترب هذا املعرض أول معرض لفنانة تشكيلية سعودية يف ، وبعد عامني أقامت معرضا يف مدينة الرياض   

  .  السعودي املعاصرفن التشكيلي كل ذلك برؤية متقدمة يف خارطة ال.هذه املدينة
. هش لديناميكيـة نـشاطها    املتتبع ملسرية الفنانة منرية يد    " ١يقول عنها الفنان التشكيلي مجعان    

لعشبية ، أدواا احمللية ، كل هذا برؤية متقدمة  خبامات فطرية ، بألواا ا    استلهاما وجتريبا وعمال متصال   
يف خارطة التشكيل السعودي املعاصر، تلك الرؤية اليت تستمد عناصرها من ثقافة الفنانة الذاتية ، ليس                

   ).١٣م،ص٢٠٠٠ مجعان،".(قى واملسرح والتكنيك السينمائي والشعريف جمال التشكيل ، بل تتعداه للموسي

                                                
  .م٢٠٠٦ أقاموا معرض تشكيلي يف الرياض عام  الذينالفناننيوضمن جمموعة . فنان تشكيلي سوداين، يعد من أبرز الفنانني على الساحة السودانية 1

 ،)علك يوما تسمع صياح نافذة تطل على العامل( من جدارية) ٢( مقطع –النافذة ) : ٤٦(شكل 
  .م١٩٩٠موصلي ، كوالج وخامات خمتلفة على قماش اخليام ،
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 :م١٩٥٠)Fouad Megarbel( فؤاد املغربل .٢٦
واملتتبع ملراحل وأعمال هذا الفنان .  التشكيليني الذين أجنبتهم طيبةفؤاد مغربل هو واحد من الفنانني   

 بـل  .فرشاةسيجد بأنه قدم الكثري من فنه ووقته وجهده ملسقط رأسه، املدينة املنورة فلم يكتف بال      
فما كان من ذلك إال داللة علي حيويته . تأمل املاضي والتاريخ للمدينة املنورة بعبقها وتارخيها ايد  

  .حيدوه األمل بأن يبقي التراث عنصرا هاماً لدي جتربة أي فنان. طه ومدي العمق لتجربتهنشا
وكانت داللة أعمالـه    ). ٤٤( شكل   . يصور بيوت املدينة املنورة يف أعماله      وقد عرف كيف   

الفنية اليت جعلت منه كاشراقة كل صباح مجيل مع زهو النخيل والرطب داخل أبواا وحاراـا                
رائحة أزقتها الضيقة فلقد صورها يف مالمس اجلمال والصدق والعفوية مع أبناءها وسكاا القدمية و

رسم الفنان فؤاد املزمار وهي رقصة ) ٤٥( ففي شكل . وعاداا وتقاليدها اجلمالية اخلاصة واملتميزة
ة جتريدية  ومن خالل رؤي  . ولكن تصويرها جاء كما أراده الفنان     . شعبية اشتهرت ا املنطقة الغربية    

 ).١م، ص٢٠٠٢العبيد ، (  .خاصة

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  .م١٩٩٨تكوين،فؤاد مغربل، زيت على قماش ، :)٤٤(شكل                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اجلولة السابعة عشر  مغربل، زيت على قماش ،  املزمار ،) :٤٥(شكل   

  .م٢٠٠٣التشكيليني،ة املنورة جلماعة فناين املدين
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  -:)Abstract Movement( التجريدي االجتاه: رابعا 

من خالل أهم أعماهلم يف مراحلهم املبكرة أو املتأخرة ، وجدت        ولفنانني   ملسرية ا  حثةمن خالل تتبع البا   
 االجتاهونالحظ يف هذا .  عدد غري قليل من الفنانني سواء الرواد أو املعاصرين      اتبعه التجريدي   االجتاهأن  

ة ، فقـام بعـضهم    من اإلجنازات الفنية احلديثلالستفادة بعض الفنانني حلوالً تشكيلية وذلك  استخدام
  .بتوظيف اخلامات يف عدد من أعماهلم

  
 :م١٩٤٦)Abdullah Nawawe(عبد اهللا نواوي .٢٥

 يشكل.  تنحصر يف البيئة واتمع وفنون العمارة ، تعرب أعماله عن تأثرياته وانفعاالته            اهتماماته
ومـن  . اتوعطاؤه يربز إحساسه املرهف بتلقائية لونية تذوب معها السطوح يف املكون          ). ٤٣-٤٢(

  .ا متنح عمله دافئً جتريديةاملالحظ أن لوحات الفنان عبداهللا نواوي حتمل شحنات
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  سم،١٠٠×٨٠نواوي ، زيت على قماش،، تكوين ) :٤٢(شكل 

  .م٢٠٠٠ املعرض املتجول يف لندن 
  
  
  
  
  

  
  
  

 تكوين ، نواوي ، زيت على قماش ، املعرض السنوي ):٤٣(شكل 
 ببيت التشكيليني ، جدة
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  :م٦٨١٩  )Radeiah Barqawe(  رضية برقاوي. ٤٢

 املميز فقد قدمت األسلوبأصحاب  تعترب الفنانة التشكيلية رضية برقاوي إحدى الفنانات السعوديات
وقد بدأت املشاركات . بلوحاا أغلفة لكتبهم الكثري من األدباء والكتاب يطالبون وأصبحجتارب فنية 

يقول . فهي من مواليد مدينة جدة. لفناين املنطقة الغربية هـ من خالل املعرض العاشر١٤١٠منذ عام 
حاا  للعمق اإلنساين حيث تكشف لواا شفيفًس اللوين عند رضية برقاوي تنويعيبدأ اهلاج " ١ أمحدعنها  

 اختراق الواقع الكثيف، بل يكشف عن املعـاين االجتماعيـة   إىل فقط   يوجهعن ذلك بقناع تأويلي ال      
 . وتأويل املعىن االجتماعي عرب صور مهشمة وملتبسة بني الواقع واملثال. رمزية، وخيال جترييب تعبرياتب

ف عن جتديد احلزن، هناك دائمـاً        ال تك  مشاهد تستخدم ألواناً غنائية يف      الفنانةغري أن الالفت هنا أن      
 .حزن ما يوزع إشاراته اجلمالية يف نصها التشكيلي، وتنفتح عناوينه على حيثيات وجوديـة مدهـشة              

وختلع . اليت تتقابل فيها إشارات اجتماعية ودينية محيمة      ) اجلميلة والوحش   (  هو لوحة    )٤١( شكل  ف
ا ، بل لإلشارة إىل دالالت اجتماعية  باعتباره وحشا آدمية على الوحش لصرف التأويل عنه      يد ٢الفنتازيا
ا يف إعـادة التأويـل      ا ميكن أن يكون له دور     فهي ختترق ذه املغامرة عرب استنطاق التراث وعي       . قامعة

 جتد تعبرياا الفنية الكاشفة ليوميات وعادات متلك تأثريها الرمزي وتشتغل بأنساقها االجتماعية دون أن  
 تفسر تلك الغنائية اللونية اليت تعبر عن        ،)اجلميلة والوحش (ة التعبري للتناقض يف لوحة      ورمبا كانت حاج  

 ).٦م،ص٢٠٠٤أحمد،( "شعور ملتبس بني الفرح واحلزن، فاألجواء االحتفالية للزفاف ال ختفي هاجس اخلوف

  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
 . مقيم باململكةشاعر وكاتب سوداين حممد مجيل أمحد ،  1
مواقف عـادة مـا   وتتضمن الفانتازيا . الفانتازيا هي عامل يتخيله شخص أو جمموعة حبيث ال تكون على صلة بالواقع ولكنها تعرب عن رغبات معينة أو أهداف متخيليها     : Fantasyفانتازيا   2

 .وتستخدم الفانتازيا بشكل واسع يف قصص األطفال واألفالم والروايات وألعاب الفيديو). السالم العاملي(أو مثالية بشكل غري واقعي مثل ) مثل وجود القوى السحرية(تكون مستحيلة 

برقاوي ، زيت اجلميلة والوحش ، ) : ٤١(شكل 
 .م١٩٩٨،على قماش 
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  :م٨١٩٥)kibur-Fahad Al( فهد الربيق. ٣٢

 املعارك واحلروب والبطوالت بأسلوب نابع من        تناول عة ويتأثر باتمع والتاريخ كذلك     الطبي شدته
. )٤٠(شكل .  يف تكويناته إىل استخدام االنطباعية اللونية إلضفاء قيم مجالية     ومال.تأثره وانفعاالته   

 " فقـال  ويف مقابلة للفنان يصف فيها أعماله واخلطوات األوىل له يف الفـن  ).٧١م، ص١٩٨٤سـلمان،  (
الفن وفضاءاته الواسعة، مزيج من الفرح الطفويل ينغلق  اخلطوات األوىل اليت أحبرت من خالهلا إىل

ا.. ه على فضاءات اللوحةحرب ا يعلنيف داخلي، ليكون طيشولغة للتعبري، وصدى حلس يكون بوح 
  ).١، صم٢٠٠٥العسايف، ( "كقصيدة متثل وحدة التعبري للحس الباطن يتناجى يف التعبري

ولقد خاض الفنان فهد الربيق الذي بدأ واقعيا ، جتربة حروفية تقترب من تناوالت سابقة لكنه                
امتزجت لوحـايت الواقعيـة   " يقول الفنان عن أعماله . يضيف إليها من إحساسه وخرباته ما مييزها      

  ."طالعهنان ثقافته اخلاصة وله وعيه وله ابالسريالية من منطلق أن للف
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
سم ، املعرض املتجول ٢٣٤×١١٧  الربيق ، زيت على قماش ،، القصيدة واللون) : ٤٠(شكل     

  .م٢٠٠٠ن،ايف تايو
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باملعرض العام  ) تصوير(املركز األول   ،"على رصيف القمر  ").٣٩( ة شكل   وحصوله ذه اللوحة الزيتي   
) املقهـى الـشعيب  ( اللوحة متثـل  اعموم).. القمر اطئش( حتت مسمى ـه١٤٠٤الثامن للمقتنيات 

تداخلت فيما بينها أعمـدة اإلنـارة،   ) الشيشة(الشاي واألرقيلة  بكراسيه اخلشبية وطاوالته وأكواب
يف ) خليـل (تقنية .بسحب الدخان الكثيف حىت كادت أن حتجب ضوء القمر واختلطت مساء اللوحة

والذي .  من أسلوا السريايل   ممجيلة بالرغ للوحة أعطاها واقعية    ألوانه وتوزيعه احملسوب بدقة ألشكال ا     
يف أمجل اللوحات فاستحق أن ) جازان( مصوراً بساطة احلياة يف هط بيئت داخل حمياكثري) خليل(حبث فيه 

 .الذي صور الواقعية بكل رومانسية يكون السريايل
  

  
  

على رصيف القمر ، حسن ، ) : ٣٩(شكل 
 .م١٩٩٣زيت على قماش ،
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٥٠

 

  :م١٩٥٧)aleelhalel Hassan KhK( خليل حسن خليل.٢٢
          ا تعبرييا عن إحساسه املرهف    يتناول املضامني اإلنسانية ويرمز هلا بتكوينات وعناصر خيالية تعطيها بعد

. وتعكس حس الفنان وإبداعاته   . هذه املضامني بأسلوب سريايل يتميز بصفاء اللون ورقته         وتفاعله مع   
 املتوسـطة ،    ةدبلوم الكلي حاصل على   . ن مواليد مدينة جازان     موهو  ).٧١م،ص١٩٨٤سلمان،   ( .)٣٨ (شكال

تالية من عام    مت أعوامحصل على اجلائزة األوىل يف معرض املقتنيات بالرياض ألربعة          و.قسم التربية الفنية  
حصل على جائزة الشراع الذهيب يف معرض الفنـانني العـرب يف            و. هـ  ١٤٠٤هـ إىل عام    ١٤٠٠

نال ،  هـ  ١٤٠٥أقام له نادي جازان األديب معرضة اخلاص األول يف عام           و.هـ  ١٤٠١الكويت عام   
يعد و  . ـه١٤٠٩جائزة السعفة الذهبية يف مهرجان الفن التشكيلي لدول جملس التعاون اخلليجي عام             

) جـازان (ومن أبرز فناين منطقتـه  ، التشكيلي الثاين خليل من أبناء الرعيل الفنان التشكيلي السعودي
   .خاصة وفناين اململكة عامة

 زيت على التحول ، حسن ،) : ٣٨(شكل 
 م١٩٨٨قماش ،
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  :م١٩٥٦)Saleh Khatab(صاحل خطاب . ١٢

له إحساس مرهف وشفافية رقيقـة      . الفنان التشكيلي صاحل خطاب من مواليد املدينة املنورة         
 يستخدم فيها الوحـدات اهلندسـية       . سريالية عمال جتريدية  يف أ  فيجسدهاويتأثر بالواقع والطبيعة    

 شكال. بدقة لونية وإبداعيه .سلوب التصميموالعناصر الزخرفية بتكوينات متناسقة يقترب فيها من أ  
 - ٧٤ الفترة من العـام  يفاجلميلة بالقاهرة  قد درس الفن بكلية الفنون صاحل والفنان).٣٧-٣٦(

الديكور من جامعة إنديانا األمريكية ، والدكتوراه يف   هندسةيف م ، مث حصل على املاجستري١٩٧٩
اجليل  م ، ويعد أبرز أفراد اجليل الثاين يف حركة التشكيل السعودي ، ذلك١٩٩٧فلسفة الفن عام 

وإبداعاته املختلفـة   الذي جاء بعد جيل الرواد وحتمل عبء تواصل األجيال ، ويشكل باجتهاداته
  . السعودية املعاصرةيفالتشكيلية  الجتاهات اليت حتدد مالمح احلياة الفنيةواملتنوعة األساليب وا

 
 
 
  

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  

  
  
  
  

اإلنسان واآللة، خطاب، زيت    ): ٣٦(شكل  
 اجلولة السابعة عشر جلماعـة      على قماش، 

 .م٢٠٠٣،نيفناين املدينة املنورة التشكيلي

الشرنقة، خطاب، زيـت    ): ٣٧(شكل  
 اجلولة السابعة عشر جلماعة     على قماش، 

 .م٢٠٠٣،نيليفناين املدينة املنورة التشكي
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 :م١٩٥٠)bakshe-bdulhamed AlA(عبد احلميد البقشي . ٢٠
يعايش الواقع والتراث ويتفاعل معهما حبس فين مرهف وشفافية يف األداء والدقة يف تناول العناصر               

يقول الفنان .)٣٥-٣٤ (شكال. واملضامني التراثية بأسلوب فين متميز    اإلنسانيةجيسد يف أعماله املفاهيم     
"  وقد قيل عن      ).١٣٥م،ص٢٠٠٠،  ٢٩السليمان".(ختيل كثريا أحب اخليال وأعيش فيه  إنين أحلم وأ       " عن نفسه   

فأعماله رغـم   فنان مل يسبق له مثيل يف اململكة.. الفنان عبد احلميد البقشي الذي فاق كل التوقعات 
ينبغي له بالضرورة أن يـتحكم   اا أبداً ولكي يصبح اإلنسان فنانهقيداا إال أن من شاهدها مل ينستع

، وحيول املادة إىل شكل ، فليست األفعال  هلا إىل ذكرى ، وحيول الذكرى إىل تعبريبالتجربة وأن حيو
أن يعرف حرفته وأن حيبها ، وأن يفهم كـل قواعـدها ،    ابالنسبة للفنان إذ ينبغي له أيضكل شيء 

  ).م١٩٩٥  الضامن،(  " بفضلها ميكنه أن يروض الطبيعة وخيضعها لقوانني الفن وتقنيتها وأشكاهلا وشروطها اليت
  

  
  

  .م١٩٧٦تكوين ، البقشي ، زيت على قماش ، ) : ٣٤(شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .م١٩٨٦تكوين ، البقشي ، زيت على قماش،) :٣٥(شكل 
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 يغلب عليها الترميز أكثر من شدة اللون وحرارة معاجلته ، جد أنه و الفنان عبد اجلبار اليحيا   أعمالويف   

ويف  ).٩٤م،ص٣٠،٢٠٠٠السليمان .( االنسيابيةلكن اخلط يؤدي دورا هاما يف التأثري على املشاهد مبرونته وحركته  
م كرد فعل على األحداث اجلاريـة يف  ١٩٩٠اعتمد الفنان يف لوحة النبأ واليت رمسها عام      ).٣٣(شكل  

واملتأمل بتذوق هلذا العمل وخاصة الوجوه      . تصوير أسرة التفت حول املذياع لسماع النبأ          لك األيام، ت
 تعكس تعبرياا ومالحمها ذلـك النبـأ فنجـد والـد             اخلمسة جيد أن الفنان يؤكد على املالمح اليت       

ألسف على ما األســــرة يضع يديه على وجهه ونقرأ من خالل اللوحة املعربة احلزن والصرامة وا        
حيدث، االبنة تشارك والدها يف حزنه، واألوالد ترتسم على وجوههم تقاسيم تساند وتعـرب وحتـس                

أما األم واليت تقف يف مواجهــة أفراد األسرة فهي جتسد بنظراا احلـــاضنة للجميع             .. باحلدث
  . عمق احلدث ووقع النبأ املؤمل

  
 
 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  .م١٩٩٩، اليحيا ، زيت على قماش، النبأ) :  ٣٣(شكل 
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  - :)Surrealism  movement(االجتاه السريايل: ثالثًا
فلقد ظهر تأثريه يف أعماهلم منذ بداية  . السعودينيهذا االجتاه خاضه عدد غري قليل من الفنانني 

عروضهم األوىل خالل منتصف السبعينات يف املعارض اليت نظمتها الرئاسة العامة لرعاية الـشباب يف               
  .صة أيضاويف املعارض اخلا.الرياض
  :م١٩٣١ )Abduljabar Alyahia( عبد اجلبار اليحيا.٩١

ولـد يف مدينـة الـزبري    . رائداً من رواد احلركة التشكيلية السعودية املعاصرة   ) اليحيا رعبد اجلبا (يعد  
 مفهوم خاص يف حياة الفنـان  وللمرأة.  وحاليا يعمل كأستاذ للتصميم يف جامعة امللك سعود        .بالعراق

إن املرأة ما   ": فهي األم والزوجة واالبنـة، يقول الفنان يف إحدى دراســـاته        )  اليحيا اجلبار عبد(
وألجل هذا االحترام للمرأة فإن لوحاتـه يف        ". زالت وستظل رمزاً للعطاء والبذل واخلصوبة والتضحية      

ون الغالب ال ختلو من العنصر النسائي يف صياغات متنوعة وفنيات متعددة وألوان مبـذاق خـاص، د                
  ).١،ص٢٠٠٥عبد الكرمي، (.تكرار أو ملل

تناول اليحيا يف أعماله األوىل احلياة اليومية لإلنسان ، وصور األشخاص ، ولكن يف حركة دائبـة     وقد  
  ).١٣٢م،ص٢٠٠١السنان، (.ويقترب أسلوبه يف ذلك إىل السريالية). ٣٢(أشبه باخليال ، شكل 

على امرأتان ، اليحيا ، زيت ) :  ٣٢(شكل 
  .م١٩٨٤قماش، 
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  :م١٩٧٠ )qjeashhSamiah K(سامية خاشقجي . ٨١

تعليمها االبتدائي يف الرياض قبل  سامية خاشقجي فنانة تشكيلية سعودية من مواليد أا، تلقت جزء من
 تعليمها يف بريطانيا الشهادة اإلعدادية مث أكملت أن تنتقل مع أسرا إىل لبنان اليت حصلت منها على

  ."كنجستون" فنون الديكور الداخلي من جامعة  حىت حصلت على شهادا اجلامعية يف

بتـصنيف فـين أو    مل أكن أهتم كثرياً: "؟ أجابت  فنية تنتمنيوعند سؤال الفنانة سامية إىل أي مدرسة
 للمدرسة االنطباعيـة  أنتمي حصر نفسي ضمن نطاق مدرسة معينة ولكن املتابع ألعمايل قد يرى أنين

  ).٣١-٣٠ ( شكال"املشهد ألنين أحاكي الطبيعة مع إضافة ملسايت اخلاصة على
وبشكل عام إذا مل حتـركين   جتذبين األعمال اليت تكون املرأة حمورها كاألمومة وغريها،" وتقول أيضا 

 األعمال الغامـضة أو  وال تستهويين... أمامها ميكن أن أقف اللوحة مبوضوعها أو فكرا أو ألواا ال
وهذه بـالطبع  ... جة وإجيابية على احلياة بألوانه ومواضيعه احلزينة ألنين أرى أن الفن البد أن يضيف

لكل فنان حرية التعبري بطريقته يف أعماله الفنية ليعكس البهجـة أو احلـزن    وجهة نظر شخصية ويبقى
  ". يكون التعبري صادقاً ليصل للمتلقي شريطة أن

  
  

زيت على ، خاشقجي، املرأة):٣٠(شكل 
 .م٢٠٠٥قماش، 

 

زيت على ، خاشقجي، ةأموم):٣١(شكل 
 .م٢٠٠٥قماش ، 
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 :م١٩٥٣)Hassan Abudelmajeed( حسن عبد ايد .٧١
يتفاعل مع الـصحراء والطبيعـة     وهو كفنان   . الفنان حسن عبد ايد من منطقة مكة املكرمة       

رقة يف أعمال واقعية انطباعية فيها من عناصر اجلمال ما يربز مكوناـا             وأجوائها الدافئة ومشسها املش   
صور البيوت واملنازل الشعبية يف مكـة املكرمـة   ) ٢٩( شكل   ويف .ويضفي عليها ملسات فنية متميزة    

متراصة فوق بعضها البعض ، على جبل من جبال مكة املكرمة ، ونشاهد الكعبة املشرفة يف أعلى اجلبل 
واليت كان هلا .  نفذها باأللوان املائية مع التأكيد أن له أعماالً . الزيتية نمستخدما األلوا . بة  مع مئذنة وق  

  .تأثري على استخدامه األلوان الزيتية ، فجعل خيففها ليحصل على شفافية تعرب عن املوضوع الذي يرمسه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
      

  .م١٩٩٥تكوين، عبد ايد، زيت على قماش ، ) :٢٩(شكل          
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

٤٣

 

  :م١٩٥٢)Abdullah Alshalte( عبداهللا الشليت. ١٦
يعترب عبداهللا علي الشليت أحد رموزالفن التشكيلي يف منطقة عسري واململكة، بل ويف الـوطن               

يتأثر ببيئته وطبيعتها اخلالبة وأجوائها الساحرة ويتفاعل مع املعطيات و. "أا وقد ولد الشليت يف. العريب
ها فتأيت أعماله معربة عن روحها ومجال طبيعتها وسحر أجوائها بلمسات لونية سريعة تتالشى فيها               في

  )٢٧(شكل .املكونات مع السطوح
ال بد لك أن تبتعد عنها قلـيالً        ،  ولكي تدخل عامل إبداعاته وتغوص داخلها وتتفهمها      " :قال مرزوق   

 حىت تتلمس عناصرها وتتفهم.  تنظر من خاللها دائريا حمدداأجزائها الدقيقة مستخدم وتركز النظر على
رموزها فتعيش ما عاشه الفنان من جتليات وتصورات وأحالم، ألنك وأنت تشاهد أعماله عندالوهلـة      

شـيئاً مـن    األوىل ال ترى سوى ضربات صغرية بالفرشاة تتكرر يف مساحات اللوحة حمدثة بـذلك 
أبو  يوسف(باحثة يف أعمال الفنان فهي  تتفق مع الناقد  ومن خالل مشاهدات ال)٢٨(شكل . "اإليقاع

ظاهرة الفن التشكيلي  ":م واليت كانت بعنوان١٩٨٧يف مقالته العلمية املنشورة مبجلة األدب عام ) العز
مـرزوق،  ( .التأثرييـة /املدرسة االنطباعية حيث صنف أعماله ضمن"ث يف اململكة العربية السعودية احلدي
   ).١م، ص٢٠٠٦

  
  

  
  
  
  
  

                    
  

  .م١٩٨٤ الشليت ، زيت على قماش ، ،منظر من عسري ) : ٢٧(شكل 
  

 

  
  

  
  

           

 .م١٩٩٥يعة ، الشليت ، زيت على قماش، طب): ٢٨( شكل 
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  :م١١٩٥)Ahmed Felemban( أمحد فلمبان.٥١
يف الفـن   عاما نيقاربت الثالث جتربة رائدة من خالل مسريته الفنية اليت له محد فلمبانألفنان ا

باإلنسانيات ومدلوالا االجتماعية مـن خـالل    اا وثيقًالتشكيلي السعودي واليت ارتبطت ارتباطً
وبكل ممـا  ) . ٢٥(  شكل.لتربز لنا الوجه اآلخر لرغد العيش عاناةاألوضاع اليت متحورت حنو امل

ت حنو ما غاية سد الرمق دون التطلعالاملنكسرة للتوصل  متتلك من تقشف بشخوصها ومظاهرهم
محد فلمبان هلذه املوضوعية اإلنسانية البحتة والـيت ال         أأثناء معاجلة الفنان     و. احلياة هو بذخ ورغد  

حتتمل ذاك التكلف برع يف إيصال احلس بكل ما حيوي من أصوات حبت حناجرهـا وتقـشفت                 
. ) ٢٦(كل ش. مالحمها إىل حد االزدراء مستجدية القليل من االكتراث والكثري من الرمحة والعطف

 ). ١،  ص٢٠٠محدون، ( 
يعيش أجواء الغموض والبحث عـن       ومما الحظته الباحثة على أعمال الفنان أمحد فلمبان أنه        

اهول واجلوانب املؤملة يف اتمع فيتناوهلا بأسلوب يعكس تفاعله ذه اجلوانب وتأثره ذه اآلالم              
   .هاعية يضفي عليها إحساسه ومعاناتبلمسات لونية انطب

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

 عائلة ، فلمبان ، زيت على): ٢٦(شكل 
  .م١٩٧٩قماش،

حالة بكاء ، فلمبان، زيت على ): ٢٥(شكل 
 م١٩٧٨قماش، 
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٤١

 

يستطيع أن يتلمس كيف تطور أسلوا من مراحل تأثره  باإلطالع والبحث والدراسة ألساليب 
 1266-1337كبار الفنانني خاصة أولئك الذين عرفوا بالتأثريين أو االنطباعيني  التشكيلني أمثال جيوتو      

" Giotto وسيزان.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 االختالفـات "ىل أي أسلوب تنتمي أعماهلا أجابت     ويف استفسار قدمته الباحثة للفنانة صفية إ      
 primitive  الفن البدائيكثرية كل شخص يطلق تصنيف على أعمايل ومنهم من صنفه حتت تصنيف

art    باللوحة الـيت  إحساسها ينبع من الذي صفية بن زقر أسلوب اخلاص وهو أسلويب يل أنا" لكن 
وبنـاًءا  ". واقعي انطباعي ال ضرر فيه     أسلوبو جتعلوه    تعتز كل منكم برأيها أ     أن روال ضر  -تقوم ا   

   . كما سبق اإلشارة إليه ضمن االنطباعيةعلى دراسة أمناط الفن رأت الباحثة أن الفنانة صفية

 ، زيت على بن زقرقهوة الصباح ، ) : ٢٤(شكل 
  .م١٩٩٠سم ، ٩١×٦١قماش، 
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 -:م١٩٤٠ ) Safiah Bin Zagger(زقرصفية بن  .١٤
اشتهرت بتوثيقها يف رسوماا . رائدة الفن التشكيلي يف منطقة احلجاز. جدةمن مواليد حارة الشام يف      

انتقلت صفية مـع    .جدة ومنطقة احلجاز عامةً   للفلكلور واملظاهر االجتماعية والثقافية واملعمارية ملدينة       
حيث تلقت جزء   .  إىل مدينة جدة   ١٩٦٣ ، مث عادت يف عام       ١٩٤٧أهلها إىل القاهرة يف أواخر عام       

 .من دراستها اخلاصة هناك
سامهت جبهد وافر يف التعريف بالفن العريب والتراث والعادات والتقاليد املوروثـة يف اتمـع             

 أعماهلـا أثر فعال يف إبراز احلياة العربية يظهر ذلك من خالل مؤلف عنها وعن              األورويب ، وكان هلا     
وتعتـرب الفنانـة   ) ٢٣(شكل  و ال شك يف أن لدورها أمهية يف مسرية احلركة الفنية باململكة       . ١الفنية

فلقد محلت لوحاا عدة موضوعات من حياة الناس أو األعراس          . صفية من أهم الفنانني يف هذا اال      
  .أو ألعاب البنات واألطفال إىل املهن اليدوية

 ، ويبدو  "Cezanne1839-1857"ولقد تأثرت الفنانة صفية بأيب الفن احلديث سيزان 
عبـد ايـد   (.تأثرها به واضحا يف جمموعة من لوحات الطبيعة الصامتة اليت أكثـر مـن رمسهـا سـيزان      

يس يف أن الفنانة صفية بن زقر حددت مـسارها  وتتفق الباحثة مع الدكتور محدي مخ     ).١٤م،ص١٩٩٩فـضل، 
قبلهم، وكما اختارت لنفسها الفين الذي متضيه يف االغتراف من ماضي الناس لتغذي به حاضرهم ومست    

تظهـر  . ، فقد اختارت أيضاً لنفسها أسلوباً يعينها يف الوصول إىل مبتغاها وهو التأثريية الصادقة             مسارا
 قة فنية اجلوانب املتعددة للحياة االجتماعية يف حميطها وبيئتها احملليـة،          لوحات الفنانة صفية  بتفصيل ود     

 وهذه هي املادة األساسية ملوضاعاا الفنية بكل محيميتها وصدقها توضحها رقة ألواـا  ). ٢٤(شكل  
  واملتأمل للوحات صفية بن زقر .وعذوبتها وتربزها تكوينات كل لوحة وأبعادها يف تناسق مجيل وممتع

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .رحلة عقود ثالثة التراث السعودي، صفية بن زقر 1

، زيت ،بن زقرالربتقال والقدر) : ٢٣(شكل 
  .م١٩٦٨سم ،  ٥٢×٤٠على قماش ، 
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 : م ١٩٩٧-١٩٣٩ )saleem-Mohammed Al( حممد موسى السليم. ٣١
طلق معها حمـاوالً اللحـاق      انعشق الصحراء وأثارت رماهلا الدافئة وكثباا املتموجة أحاسيسه ووجدانيته ف         

.  لونية تعكـس دفء البيئـة  بانطباعيةبسراا ومتوجاا متأثرا ومعربا خبيال خصب وأداء متميز عن مجاهلا وسحرها ،           
إن األسلوب التعبريي الذي استعمله وهو قوة ."اإلسالميث مضمون التراويضيف احلرف العريب ليعطيها     ). ٢٢(شكل  

، لقد  ) سوراه(الذي يشمل مناطق واسعة من األلوان ذات التأثري احلديث الذي يذكرنا بالرسام             التوزيع  
كانت مرحلة جتريبية، وبعد املرحلة املتوسطة وضح أن السليم قد اقتنع مبواجهة القضايا األكثر تعقيـداً              

 وكذلك القضايا األقل حتليالً ونظاما ، ويف نفس الوقت توصل إىل مواضيع شخـصية               بالنسبة للشكل 
  (  Tempesti).وحياول كذلك أن يبحث عن اقتراحات جدية لتلك املواضيع. أكثر حتديدا 

  
  

  
  
  

  
  .م١٩٦٧السليم ، زيت على قماش ، ات ، مدخل مر) : ٢٢(شكل 

  
قدم هذا األسلوب جا أمسيه اآلفاقية كمدرسة فنية بكل تواضع يسرين أن أ    " وقال عن اآلفاقية    

حتمل خصوصية إنسان الصحراء ، وكأول مدرسة سعودية يف جمال الفنون التشكيلية العامليـة تتبعهـا                
النظريات اإلبداعية واجلمالية والفنية الكفيلة بتفاعل األحاسيس واملشاعر الوجدانية مع احلياة أينما كان             

    ).٥٩م،ص٢٠٠٥العبد، ".(  األرضهذا اإلنسان على وجه
لزمة مميزة لفنان سعودي نشأ يف بيئة صحراوية بثقافات وعـادات        " يرى السليم بأن اآلفاقية     و

وبالتايل أسلوب حيمل لزمات شخصية مميزة يف الثقافة الـسعودية املعاصـرة ،              وتقاليد جمتمع سعودي  
صول إىل منط تشكيلي حيمل هويـة ثقافيـة         وبالتحديد يف الفن التشكيلي العريب املعاصر والغرض الو       

الحظت أن الـشمس    :" ويقول الفنان عن أسلوبه   ).١٢٣م، ص ٢٠٠١السنان،  ( ".تشكيلي عريب سعودي معاصر   
تعطي تأثريها على الطبيعة ببث أشعتها يف كل مكان وعلى كل عنصر موجـود علـى األرض ، وأن                   

 من خالل األلوان واألشكال الذاتية ضمن العناصر بإمكاننا أن جند التكوينات اجلمالية يف الشكل واللون
 theالـ " وقد قال أن ).٢٤م، ص٢٠٠٠عبد ايد فضل، ".(املوجودة واليت تتضح لنا من أثناء انتشار أشعة الشمس

horizonisim ٢٤،ص٢٠٠٤الزيد ، ( " ال تعين األنا الذاتية وإمنا هي املمثلة لكلمة النحن- عندي-األنا.(  
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  :)Realism Movement( االجتاه الواقعي: أوالً
 :م١٩٤٤ )ebaed -Saad Al ( سعد العبيد .١

 عمل بتدريس التربيـة الفنيـة    ، الفنان سعد العبيد من أبرز الفنانني  السعوديني من منطقة الرياض          
التـسعينات   قد أقام معارضه األوىل منـذ و.وتوىل رئاسة جلان الفنون التشكيلية جبمعية الثقافة والفنون

الـيت عـربت عـن صـدقه      اهلجرية، وفيها محل هذه املواضيع واألفكار على حنو من التلقائية احملببة
مث  ، األدوات الشعبية من أوان خمتلفة  عندما رسممن أهم أعماله كانت عن الطبيعة الصامتةو.وأصالته

اجلوانب الفنية اليت تتحقق علـى    يف معظم تلك األعمالدرس، وقد  يف تكوينات عدة مه للخضاررِس
-وتتفق الباحثة   . على حنو من البساطة     رسوماته شيء من االختالف، خاصة انه عاجل مساحاته ووظف       

 من أوائـل الـرواد يف   يف أنهاليحيا  رعبد اجلباالفنان  مع -دمن خالل ما قرأت عن الفنان سعد العبي
أو أكثر وهو املخلص ألسلوبه وطرحه وكيفية رؤيتـه   الساحة التشكيلية و منذ ما يقارب الثالثني سنة

 والتراث ليس بنقل ذكريات عاطفية، إمنا يراه هذا األسلوب الفين للتاريخ والتراث دون أن يتنصل عن
 ،)١( شـكل  .للتواصل واالنطالق إىل تكوين مدرسة فنية يتأثر ا الشباب من الفنانني أساساً وتركيزاً

 حـوار،   ".(أعتقد بأنين يف الوسط الفـين معـروف بالواقعيـة           " وقد قال معربا عن أسلوبه يف الرسم        

 )٢ (، شكلكانت تشده املشاهد الصحراوية واملظاهر االجتماعية واملعمار التقليدي احمللي    ").٣٩م،ص٢٠٠٠
، وتثري خياله وتشحن فيه الرغبة يف الرسم والتعبري فكان حياكيها وحياول الوصول إىل تفاصيلها علـى                 

فتناول تصوير الطبيعة الساكنة، فرسم أدوات القهوة والشاي واألسلحة         . معاجلات تتغلب فيها العفوية     
  ).١٠٠م،ص٢٠٠٠ ،٢٩السليمان.(،"واخلضروات وغريها

  

  
  
  
  

ذكريات ، العبيد ، زيت على قماش، ) : ٢(شكل 
 .م١٩٩٥

طبيعة صامتة ،العبيد ، زيت على قماش، ): ١(شكل 
  .م١٩٨٣
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االجتاه مـن اجليـل   تبع هذا وا.)م١٩٥٥-١٩٢٤(1Surrealism movement.االجتاه السريايل .٣
عبد احلميد البقشي، صاحل خطاب، خليل حسن       : ومن اجليل الثاين  . عبد اجلبار اليحيا   :األول

   . رضية برقاوي:ومن اجليل الثالث. خليل، فهد الربيق
واتبع هذا االجتاه من اجليـل       ).-١٩١٠( 2Abstraction movement.االجتاه التجريدي .٤

فؤاد مغربل، مـنرية    : ومن اجليل الثاين  .  الرزيزاء، بكر شيخون   عبد اهللا نواوي، علي   : األول
زمـان  :ومن اجليل الثالـث   . موصلي، عبد اهللا محاس، عبد الرمحن السليمان، ناصر املوسى        

  .جاسم
 

 الفنية حسب دراسة دقيقة ملسرية الفنـان        االجتاهاتلى هذه   ع السعوديني الفنانني   تقسيمولقد مت   
ومن اجلدير بالذكر أن الكثري من الفنانني كـان    . ثر به وأنتج من خالله أعماله        تأ اجتاهالتشكيلية وأبرز   

  ما صنفتهم املراجع العلميـة     إال أن الباحثة اعتمدت على    .  فنية خالل بدايام الفنية      اجتاهاتهلم عدة   
لك جـاء    كـذ  .هاعمال الفنية اليت أنتج    من خالل أغلبية األ    إليه ووصل   ما أستقر عليه الفنان    و املتوفرة

وكان الرد من الفنان نفسه كفيل بأن        تصنيفهم حسب اتصاالت ومقابالت أجرا الباحثة مع الفنانني       
  .حيدد اجتاهه

    
  

                                                                                                                                          
وقد تأثر الكثري من .د على نقل الصورة أو احلدث كما ترها العني اردة ، ومسيت ذا االسم ألا تنقل الصورة املنطبعة على العني البشرية إىل رسم وعمل فين                  يعتم

  . بنقلة إىل املوسيقى والنحتاالفنانني يف هذا األسلوب قامو
 
هي آلية أو تلقائية نفسية خالصة، من خالهلا ميكن التعبري عن واقع اشتغال الفكر و قد      :ومصدر بياا " ه بريتون أندري"السريالية حسب مظهرها    : املدرسة السريالية  1

يالية و قد لقيت السر.  باألشكال الطبيعية إىل ما فوق الواقع املرئيءاعتمد السرياليون يف رسومام على األشياء الواقعية تستخدم كرموز للتعبري عن أحالمهم و االرتقا
-١١ تاريخ ميالده يلسلفادور داومن أهم أقطاا الفنان االسباين   . ١٩٤٧ و كان آخر معارضهم يف باريس عام         ١٩٢٩-١٩٢٤رواجا كبريا بلغ ذروته بني عامي       

 .بعض أعماله الفنية اخللوة، تداعي الذاكرة ، اآلثار ، البناء. ١٩١٤-٠٥
 وكل الفنانني الذين عاجلوا االنطباعية. وهو جتريد كل ما هو حميط بنا عن واقعه، وإعادة صياغته برؤية فنية جديدة فيها تتجلى حس الفنان باللون واحلركة واخليال 2

   .اخل..تعبريي، هندسي، مطلق: وله عدة اجتاهات. بيت موندريان -كاندنسكي:أهم الفنانني. ا بأعمال فنية جتريديةهمزية نراهم غالباً ما ينهووالتعبريية والر
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 إىل العرضات النجدية وتراث املنطقة الشرقية ، ومجال ووقـار      -ورموزهم الشعبية وأغانيها ومالبسهم   
 بن زقر وقد  الفنانة صفيةياواجتماع هذه الشرائح االجتماعية ترصدها تارخييا –بدويات النبع يف الغربية     

" صفية بن زقـر  " وليست  . وتراثية من نوع خاص   –حققتها بأسلوب تأثريي حتيلنا إىل وثائق تسجيلية        
، بل هناك العديد من الشابات الاليت شاركن  املعاصرتصوير حركة الاملرأة الوحيدة اليت كانت تساهم يف

بدرية " و" ذ أوائل الستينات    من"  منرية موصلي    -:يف معارض كثرية داخل السعودية وخارجها منهن        
يتجهون إىل " حسن مليح وعبد احلليم رضوى "  وهناك رسامون مثل    ."حل املالك احصة ص "و" إبراهيم  

" يف حني اهتم    " ضياء عزيز ضياء وسعد العبيد      "  كل من    ١واجته إىل الكالسيكية اجلديدة   ".التجريدية  
الربيعـي،  (. ون يف حتقيقهـا إىل التـصور الـسريايل        بالرمزية اليت هي أقرب ما تك     " عبد احلميد البقشي    

   ).٢٠١-٢٠٠م،ص١٩٨٥
  -: من األجيال الثالثة أبرز الفنانني السعوديني واجتاهامومن 

 هلذا اإلنسانية والقيم اإلسالميللمجتمع السعودي مالحمه ومساته اخلاصة اليت يستمدها من روح التراث          
رتبطة ذا التراث معربة عنه ومتالقية مع آماله واجتاهاته يف           الفنان السعودي م   تعطاءاوجاءت  اتمع  

وقد عربت اجتاهات الفنانني وأساليبهم املعاصرة عـن  . بناء الشخصية االجتماعية اليت تعتز ذا التراث      
  .تفاعلهم مع هذه املعطيات

عودي وفنانيها منذ    الفنية اليت برزت خالل مسرية التصوير الس       االجتاهاتوفيما يلي توضح الباحثة أهم      
وعمدت الباحثة يف هذا التقسيم على نشأة التيارات الفنية وتطورها منـذ أواخـر       . نشأته إىل املعاصرة  
   :وهي كالتايل،  حىت الثمانينات من القرن العشرين) م١٨٥٠حوايل ( القرن التاسع عشر 

من اجليـل  تبع هذا االجتاه وا). م١٨٨٠-١٨٥٠( Realism movement٢. الواقعياالجتاه .١
ومـن اجليـل    . سعد العبيد ، حممد الصندل، فوزية عبد اللطيف، ضياء عزيز ضـياء           :األول
أمحد املغلوث، خالد العبدان، علي الصفار، هشام بنجايب، إبـراهيم الزيكـان، فـايع             :الثاين
  .  حممد السيهايت:ومن اجليل الثالث. األملعي

تبع وا). م١٨٨٥-١٨٦٥(3Impressionism  movement.االجتاه التأثريي أو االنطباعي .٢
ومـن اجليـل    . عبد احلليم رضوي، حممد السليم،صفية بن زقر      : هذا االجتاه من اجليل األول    

   . سامية خاشقجي:ومن اجليل الثالث. أمحد فلمبان، عبداهللا الشليت، حسن عبد ايد: الثاين

                                                
ــن   1 ــدأت م ــطب ــرن أواس ــرن  ١٨ الق ــصف الق ــىت ن ــن  .١٩ ح ــان م ــد ك ــباب وق ــاق اأس ــن  اعتن ــذا الف ــانني هل ــو   لفن  ه

  . وكان املفهوم اخلاص م يقوم على اساس حماكاة مناذج النحت االغريقي والروماين القدمي.واإلغريق الرومان أسالفهم يف بعث تراث ةقيقياحل ة الفنانني رغب
اجلة الواقع برسم أشكال الواقع كما هي ، وتسليط األضواء على جاءت املدرسة الواقعية ردا على املدرسة الرومانسية، فقد أعتقد أصحاب هذه املدرسة بضرورة مع 2

فاملدرسة الواقعية ركزت على االجتاه املوضوعي، وجعلـت املنطـق       .جوانب هامة يريد الفنان إيصاهلا للجمهور بأسلوب يسجل الواقع بدقائقه دون غرابة أو نفور             
  .بصدق وأمانةاملوضوعي أكثر أمهية من الذات فصور الرسام احلياة اليومية 

  
اليت قام بإجنازها )انطباع شروق الشمس( ، لود مونيهك الفرنسي للرسامركة مستمد من عنوان اسم احل . القرن التاسع عشراالنطباعية هي مدرسة فنية أوجدت يف  3

وهو أسلوب فين يف الرسـم  .االنطباعية:  م، وملا كان األول يف استعمال هذا أسلوب جديد من التصوير، فقد اشتق اسم املدرسة اجلديدة من اسم لوحته  ١٨٧٢عام  
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 . ويضم الفنانني الشباب من مواليد السبعينات من القرن العـشرين املـيالدي            :اجليل الثالث  .٣
 ). ١٠م، ص٢٠٠٠، ١الرصيص(   .م وحىت اآلن١٩٧١

  
  :ثالثة اجتاهات هي  إىل جتارب الرواد يف فترة اخلمسيناتوقسم السلمان 

 . الفنانني األوربينيحماكاة  أعمال .١
 .رسم الوجوه .٢
 .تصوير البيئة ورسم مناظرها الطبيعية .٣

وال شك أن هذه االجتاهات هي من مسات الفن األكادميي املدرسي الذي جاء مع األساتذة الوافـدين                 
الذين كانوا يقومون بتدريب التالميذ على أساسيات الفن من خالل الرسم واألشغال وهـي بدايـة                 

  ).٣٢م، ص١٩٨٤سلمان ، (  . ىل حد كبري مع بدايات الرواد يف األقطار العربية األخرىصحيحة تتشابه إ
  

 عن واقع احلياة يف اململكـة العربيـة الـسعودية مـن             وقد عربت أعمال الفنانني السعوديني    
موضوعات الطبيعة الصامتة ، املناظر الطبيعية اخلالبة، األحياء الشعبية القدمية ، رسم القـرى واجلبـال    

فجاءت . والبادية بواقعية مباشرة تتسم باألمانة والصدق مستلهمني التاريخ والتراث العريب واإلسالمي          
أعماهلم األوىل لتحاكي حياة جمتمعام يف بساطتها وزهدها وعبقها وعفويتها  يف الـسوق واحلـارة                

نذ بدايام وحـىت    يتأكد ذلك يف أعمال من ال زالوا على هذا النهج م          . واملزرعة والساحل والصحراء  
 ومنهم من عمل على رسم الوجوه حيث محلت التعبريات املختلفة البن البيئة احلجازية .مراحلهم األوىل 

  . والنجدية وخمتلف مناطق اململكة وذلك حسب نشأة الفنان
  
كما  . ٢ والكندية١توجد لدينا حضارات قدمية ومنها النبطية     . هنا يف اململكة العربية السعودية      ف

 وبعده املتمثـل يف     واإلسالم.  ولدينا موروث الثقافة إنسان الصحراء       اإلسالمية لدينا منبع احلضارة     أن
 وبني تضاريس البيئة ومناخها     وترحلهايف حياة البادية    . حياتني متوازيتني ومتوازنتني يف التكامل بينهما       

وحييلنا املوضع الذي    ).٦٨، ص ١٩٨٤،  ٣٥ناالسليم( .القاسيني وحياة احلضر املستقرة يف نفس املناخ والتضاريس         
 البيئة اجلغرافية والواقع اليومي يف اجلزيرة العربية، حبيث يشعرك بألوان           إىليعاجله الفنان السعودي دائما     

الصحراء احلارة وصفاء وزرقة السماء وهليب الرمال عند الظهرية وحبرارة احلياة اليومية وبطبيعتها املثالية           
بتقاليـد أهلـها وعـادام      " أا  " تلف املواضع اليت تعاجل من منطقة إىل أخرى من          وخت. األخالقية  

                                                
في شمال ١٠٦ حتى سقوط دولتهم على ید الرومان عام - قبل المیالد١٧حضارة  العرب األنباط امتدت لعدة قرون من منتصف القرن  1

ر األنباط حتى دمشق شماًال ومن واحة الحوف ووادي السرحان الى شمال سیناء وأطراف  وتعد البتراء من أشهر آثا-شبه الجزیرة العربیة
  .معد غربًا

 . الكندیون نسبة الى ثور بن عفیر بن عدي بن الحارث بن یعرب بن قحطان بن سام بن نوح، وهي بالد بحضرموت 2
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وال أرى أن املنصورية جتين رحبا سوى أا        " يقول السليمان يف حديثه عن مؤسسة املنصورية        و
متثل الصورة احلقيقية لرعاية املؤسسة اخلاصة للفن وللفنانني وبالتحديد يف اململكة اليت تفاوت ذلك فيها           

 وللفنان يف اململكة من  بني املؤسسات اخلاصة ، مجيل أن يتواصل الدعم املادي واملعنوي للفن التشكيلي           
 أن ةقبل املؤسسة الرمسية ، ومجيل أيضا هذا الدور الذي تضيفه املؤسسات اخلاصة مع تنوعه ، مع األمهي       

           ).٢٢م،ص٢٠٠٦، ٣٣ السليمان".(تكون إضافة ترتفع باملستوى وتتشارك معه يف االهتمام

  
وعن جانب  " يف قوله    نون السعوديون ىل األساليب اليت مارسها الفنا     إ ١"الرصيص"ولقد أشار   

األساليب الفنية املنتشرة بني الفنانني السعوديني جند أن املدارس الفنية األكثر تأثريا على أعماهلم هي على  
كما يوجد بعض االجتاهات الفرديـة  .  السريالية ، التكعيبية ، التجريدية،الواقعية ، االنطباعية   : التوايل  

منوعة ملدرستني فنيتني أو أكثر يف أسلوب واحد ، باإلضافة إىل وجود االهتمـام              اليت تدمج بني مسات     
تلـك  وبالرغم من املؤثرات الغربيـة علـى   . بالعناصر والتكوينات الزخرفية كثرية التفاصيل واأللوان     

اهلويـة   األساليب ، إال أن هناك حماوالت جادة من بعض الفنانني للخروج بأسلوب فين حيمل طـابع               
ومن هذه احملاوالت األسلوب الفين الذي قدمه السليم وأطلق عليـه اسـم             .  مبفهومها الشامل    يةالعرب

املدرسة احلروفية  " ، كما يوجد عدد من الفنانني هلم حماوالت جادة يف بلورة وتطوير مفهوم              " اآلفاقية"
 الطبيعية يف عمل   ،كما أن أسلوب دمج عناصر من التراث املادي التقليدي واستخدام الصبغات          "العربية  

فين ذو رؤية معاصرة ، هي حماولة جادة من فنانني آخرين منهم منرية موصلي ، اليت تقوم بتجارب عدة           
  ).٤م، ص٢٠٠٤، ٢الرصيص( ".يف هذا اال

    
حىت يسهل علينا الوقـوف     .  تقسيم الفنانني السعوديني إىل ثالثة أجيال      تتفق الباحثة مع الرصيص يف    و

  :التطورات الفنية اليت حلقت بأساليبهم الفنية على عيةووضبكل م
من مواليد الثالثينات واألربعينات من القرن العشرين امليالدي ،          ويضم الفنانني : اجليل األول    .١

 أي يف الفتـرة     . الفين يظهر ويعرض للجمهور يف منتصف الستينات وما بعدها         إنتاجهموبدأ  
حممد السليم ، ضياء عزيز ضياء ، منرية  ،  ومنهم عبد احلليم رضوي. م١٩٧٠-١٩٥٧مابني 

 .موصلي وصفية بن زقر

ويضم الفنانني من مواليد اخلمسينات والستينات من القرن العشرين املـيالدي،       :اجليل الثاين    .٢
 أي يف الفترة ما بني      ..وبدأ إنتاجهم يظهر ويعرض للجمهور يف أوائل السبعينات وما بعدها           

  ومنهم.حاليا العدد األكرب من الفنانني السعوديني وميثل هذا اجليل . م١٩٨٠ -١٩٦٦

                                                
  .فنان تشكيلي سعودي معاصرناقد و  أستاذ بقسم التربية الفنية جبامعة امللك سعود، و1
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ويلتقي مع هذا الفنان عبد احلميد البقشي صاحب التجربة السريالية املبكرة واليت أثـرت يف أعمـال                 
لكنه . واهتمامات هذا الفنان أيضا حتمل موضوعا اجتماعيا أو قوميا        . آخرين من بعض الفنانني الشباب    

ترك هذا التوجه بعد عودته من دراسته يف الواليات املتحدة األمريكية، وعاد بأعمال جتريدية سرعان ما             
ة تركها إىل مزاوجة بني أكثر من خربة يف جتربته الفنية، والفنان البقشي من بني أصحاب املهارات العالي                

كما أن من بني الفنانني الذين اشتغلوا بالصياغة السريالية  الفنان خالـد األمـري               . بني فناين السعودية    
  ).٩٤م، ص٢٠٠٠، ٢٧السليمان (.والفنان حممد سيام يف بعض جتاربه املبكرة

  
ومل يواكب الفن التشكيلي النسائي يف السعودية يف تطوره الرجال ألسباب اجتماعية ، ومـع ذلـك                 

ت فنانات رائدات مثل الفنانة صفية بن زقر اليت انشغلت بالتراث احمللي  وعملت على توثيقه من                  ظهر
  ).١٧، ص٢٠٠٦مدحت وشاهني، (  .خالل أعمال متنوعة لترسم كل ما يتعلق بالتراث بعفوية وإتقان

  
 وحصرم.  بعضا من الراعيني للفن التشكيلي السعودي يف ورقة عمل           ١"السنان"وقد أوردت   

املعارض اليت تقيمها الرئاسة بالتعاون مع اجلهات املعنية بالثقافة يف دول خمتلفة كمعرض الفنـون               " يف  
التشكيلية والتصوير الضوئي ورسوم األطفال بدول جملس التعاون اخلليجي ، ومعرض معهد العامل العريب 

ت  مجعية الثقافة والفنون يف كما سع. بباريس الذي ضم إبداعات فنية تشكيلية من مجيع الدول العربية         
كثري من احملافل والنشاطات الداخلية واخلارجية على حد سواء للمشاركة ضـمن مناسـبات ثقافيـة          

كذلك . تشكيلية متعددة كإقامة معارض شخصية ومجاعية وإعداد كثري من املطويات اخلاصة باملعارض 
فة باجلنادرية، وال ننسى مسابقة اخلطـوط     دور احلرس الوطين من خالل املهرجان الوطين للتراث والثقا        

 التشكيلية اليت رفعت من مـستوى  تاجلوية العربية السعودية ، وهناك دور الكثري من املراسم واجلماعا  
احلضور الفين التشكيلي كجماعة درب النجا ، مجاعة عشتاروت وغريها من اجلماعـات التـشكيلية               

  ).٢م، ص ٢٠٠٤ ، ١السنان( ".اجلادة
  

نت وما زالت تعترب من أهم الرعاة للفن التشكيلي السعودي ، ولكن اليوم انضمت هلا  تلك كا
مؤسسة متخصصة كرست جهودها بل وأسست ـدف رعايـة الفـن            " كما عرب عنها الفنان ضياء    

السعودي ونشر فكره وإبداعه يف العامل عرب إصدار كتب تتسم بأعلى درجات الرقي ، وإقامة معارض                
ارجها وعرض أعماله يف أهم املهرجانات العاملية دون أن تدخر جهدا يف سبيل نـشر    داخل اململكة وخ  

اإلبداع السعودي وإظهاره للعامل على أعلى املستويات ، كل ذلك دون مقابل كل ذلك ألجل إعطاء                
   ).٥م، ص٢٠٠٤ضياء ، ( ".هذا الفن الدقيق حقه من االهتمام ووضعه يف املكان الذي يستحقه يف العامل

                                                
  .سعودية معاصرةفنانة تشكيلية  1
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  :مقدمة
بدأ العامل العريب االهتمام بالفنون التشكيلية خالل القرن الثالث عشر اهلجري متأثرا باملـدارس    

م االهتمـام   الفنية العاملية يف أوروبا وبدًءا ببالد النيل ومشال اجلزيرة العربية خالل ثالثة عقود تقريبا ع              
 من موروثه ومما وصل إليه      اانطالقً التجديد   فحاول الفنان العريب املعاصر أن يكون     . مجيع الدول العربية  

من التقنيات احلديثة يف العامل نتيجة البعثات الدولية إىل حيث توجد أكادمييات أو كليات الفنون اجلميلة    
يف أي مكان من العامل مع أنه لتدفق املعلومات املعرفية وسهولة سرياا بني أمم األرض يف كل فن وعلم 

  . احلضاري عربها جلميع دول العامل املداتصالري يف سرعة موروث ومكتسب فضل كب
  
ب على العديد من النقاد العرب احتواء مسار حركة الفن التـشكيلي يف اململكـة               صع لقد   و

وذلك لقلة الكتابات النقدية عن الفن التشكيلي السعودي، مع ذلك كله فإن البحث    . العربية السعودية   
 بنفسه وبإرادته مهمة التذوق البصري والتلوين والتشكيل ، سوف          راختاعن تطور فنان عريب سعودي      

تغدو مهمة صعبة لو مل نكن قد تتبعنا منذ زمن اخلط التشكيلي التصاعدي لفنانينا العرب الذين نـشعر             
  .أم سوف يقدمون جديدا على صعيد احلركة الفنية التشكيلية يف العامل العريب كله

  
 اململكة العربية السعودية خطوات سريعة إذا ما قارنا بني بداياته           فلقد خطا الفن التشكيلي يف    "

وتعود بدايات الفن التشكيلي يف     .األوىل والنتائج اليت حققها الفنان السعودي خالل عمر جتربته القصري         
منذ كان بعضهم علـى مقاعـد       . اململكة العربية السعودية إىل جهود فردية على يد قليل من الفنانني          

  ).١٠،ص١٩٩٤ ٢٨السليمان (  ."وبعد عودة القلة األخرى من دراستها الفنية يف اخلارج.الدراسة
  

خالل أكثر من أربعني عاما استطاعت التجربة التشكيلية يف اململكة العربية السعودية أن تتبوأ              و
علـى  مكانة على خارطة الفن التشكيلي العريب املعاصر ، وأن حيتل الفنان التشكيلي السعودي موقعا                

ورواد هذا الواقع التشكيلي الفين هم عدد قليل من   .الساحة العربية مع العمر القصري لوالدة هذه التجربة       
ومع البدايات كان الفنان يهتم بتـصوير       . الفنانني الذين عرفوا على الساحة الفنية والثقافية يف اململكة        

ة وثرية باملشاهد واملناظر املتنوعة اجلميلة الواقع ، رسم الطبيعة بكل معطياا ، ذلك أن أرض اململكة غني
  ).٦٨م،ص١٩٩٣، ٣٢السليمان( .، يف الرب أو على السواحل أو األرياف وعلى سفوح اجلبال

  
وعدد غـري  . ولقد ظهر تأثري االجتاهات الغربية حمدودا يف أعمال الفنانني التشكيلني السعوديني 

بية يف أعماهلم مثل حسن خليل حسن  الذي ينطلق مـن   قليل من الفنانني تأثروا أو برزت الصياغة الغر       
 ، "  Salvador Dali 1989  -1904"موضوع حملي إال أن الصياغة ذاا تتأثر بأعمـال سـلفادور دايل  
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  : خامتة الفصل الرابع
. حلديثـة  اجلذور التارخيية للواقعية منذ النشأة ، مروراً باالجتاهات الواقعيـة ا          تتبعت الباحثة يف هذا الفصل    

جتاهـات  ال فالكثري من احلركـات وا    .Superrealism الواقعية العليا  ووصوالً إىل واقعية الدراسة احلالية،    
 مع التأكيد هنا علـى أن بعـض         .قبلت قيم فلسفية وفنية، ورفضت أخرى     . بعضالفنية تأثرت ببعضها ال   

ثقافات وبيئات املناطق   ، فظهرت بأعمال مثلت     الواقعيات ظهرت كما أسلفنا يف أماكن متعددة من العامل        
دية أو  ولكن الواقعية وان اختلفت يف املسميات املضافة إليها، كالواقعية اخليالية أو االنتقا           . اليت ظهرت فيها  

فواقعية كوربيه  . صور جزًءا منه   ت أوإال أا وكما هو مالحظ البد وأن حتمل الواقع ككل           . اخل..السحرية
فجاءت أعمـال   . ودومييه محلت مهمة الدفاع عن الطبقة الكادحة ومهامجة الطبقة الربجوازية يف اتمع           

والواقعيـة االجتماعيـة    .  باإلدراك احلـسي   بينما اهتمت الواقعية االنتقادية   . فنانيها معربة عن هذه القيم    
وأخريا عملت واقعية فن البوب على . واالشتراكية اشتركا يف الدفاع عن العمال وإظهار معانام يف اتمع 

كل . رفع قيمة كل ما هو مستهلك يف اتمع إىل قيمة فنية عالية مببالغة غري عادية يف تصوير احلياة اليومية                  
اختالف الفترات الزمنية اليت حدثت فيها إال أا أثرت فيما بعد من حركات فنية معاصرة تلك الواقعيات وب

  . ومنها الواقعية العليا وتقنياا موضوع البحث وسوف تتناوهلا الباحثة بالدراسة يف الفصل اخلامس.أخرى
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 :  لفن البوباملفهوم الفكري  
-الـسريالية وCubism-التكعيبيـة  (  يف بدايـة القـرن العـشرين       لقد عرف الفن األوريب    .١

Surrealismية التجريد و Abstractionism(  ذه االجتاهـات مـن التيـارات       ، وتعترب ه
 لصق قـصاصات      ، والتكعيبية أضافت   لالشعور ، فالسريالية أعطت األمهية األوىل    األساسية  

يعين أن لكل ذلك  بالتبسيط  والتلخيص ، اهتم ، والتجريد " الكوالج" األوراق على اللوحات  
  . يتجاوزهاالاجتاه فين حدوده الفنية اليت 

 ، وأن املرحلة األوىل لتشكيل البوب أطلـق  "Dadaismالدادا  "لقد استفاد البوب من حركة       .٢
وهنا نلمح شكالً مـن الـرفض للفـن         ،  "New-Dadaism–الدادئية اجلديدة   "عليها اسم   

  .التقليدي ، وبنفس الوقت هناك إحلاح على ربط الفن باملواضيع الصناعية املعاصرة
 فين، أصبح اليوم ذا أمهية كبرية ، وهذا املبدأ هو مبدأ التجميـع              تنطلق أفكار البوب من مبدأ     .٣

"Assemblage"   م ١٩٦١ يف كل الرتعات الفنية املعاصرة، وقد أقيم عـام           وهو مبدأ رئيس
معرض فين هام يف لندن ، يهدف إىل توضيح أساسي ، وهو أن الفن مل يعد جمرد تعبري ذايت ،                    

 ).٢٢٦،٢٢٥ ص م،١٩٩٣ احلياة التشكيلية،.ب ألشياء وإعادة تنظيمهار هو عملية تركيبل أصبح الفن املعاص

ومواضيعها العصرية اجلريئة  للفنون التقليدية املعاصرة     أخذ البوب من السريالية شكلها الرافض        .٤
 .، وأحل الفنانون اجلدد على الصياغة التجريدية رغم أم يقفون ضد التجريد

 الفن املعاصر عبارة عن عملية تركيب ألشياء موجـودة          الفن مل يعد جمرد تعبري ذايت بل أصبح        .٥
 هو األساس للفن    -حيث أن العالقات اليت نصل إليها بعد عملية التركيب هذه         . ومبواد متباينة   

  .التشكيلي مبعناه العصري
 روي ، Jasper Johns(1930-    )-جاسـرب جـونز  : البـوب األمريكـي    ومن فناين  .٦

 Robert-، روبــــرت روشــــنربغRoy Lichtenstein-تنــــشتاينخلي

Rauschenberg(1923-    )   ريتـشارد هـاملتون  :  ومن فنانيه االجنليـز Richard 

Hamilton (1886-1918) ، وارهـول آندي  Andy Warhol(1928-1962)).  ،املناصـرة
  ).١٢١،١٢٠م،ص٢٠٠٣

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٩٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .م١٩٦١كوكا كوال، ميمو روتيال،): ٨٩(شكل 
  

 على أنفسهم ، وانعـزاهلم      ني التشكيلي  يف هذا الفن هو االنغالق الذي حدث للفنانني        ولعل السبب الرئيس  
التدرجيي عن اجلماهري ، وصرف كل اهتمامهم إىل قضاياهم الفنية اليت حيسوا كمتخصصني ، بـصرف                

  ). ٢٨٥م،ص١٩٨٥البسيوين،( .النظر عن مدى شعبية ما يصلون إليه ، وتأثريه يف حياة الرجل العادي
  

تعبري عن اجلمال يف أعمـاهلم  فة احلياة  اليومية و الكانت براعة  فناين البوب يف التوفيق بني ثقا     
يف حني ملـسوا  . حيث أدركوا  أن تأثريهم اجلمايل على اتمع  االستهالكي احلايل يكاد يكون مبالغ فيه        .

فقـد حـازت   . ويف املقابل فقد كان هذا هو السبب يف كوم أصبحوا مـشهورين . اليوميةتفاهة احلياة   
فقد .  سريعا بال شك، وذلك بسبب البساطة املتعمدة يف تناول املوضوعات املصورة           ثقافتهم الشعبية قبوالً  

  .(Gebhardt, 1998,p207 ).كانت متثل السلع يف جمتمع مستهلك
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  .م١٩٦٢طبيعة صامتة، ويسلمان،): ٨٨(شكل 
  

) ألـوي (حني أطلق الفنان .م١٩٥٤ومل تتصاعد كلمة بوب وتأخذ أمهية كبرية ، إال بعد عام          
كلمة بوب على جتارب هؤالء الفنانني ، بعدها أصبحت كلمة بوب واسعة االنتشار ، وأخـذ هـذا            

م وانتقل إىل كل أحناء العامل ، ومل يلبـث أن         ١٩٦٤م واستمر حىت عام     ١٩٦١االجتاه جمده الفين عام     
 Op  األوب آرت ( أو ما يسميه النقاد اليـوم باسـم   ) الفن البصري( تدهورت مكانته بعد نشوء 

Art)م١٩٦٥-١٩٥٠.(  
وانتشر فن البوب ، وتعدى جمال الفن ليصبح داللة على ثقافة متمردة عصرية ، فلم يعد جمرد                   

 وأغلفة كتب و إعالنات ، وارتبط بكل املظاهر العصرية للحيـاة            تات بل أصبح أزياء وديكورا    لوح
  ).٢٢٥ صم،١٩٩٣احلياة التشكيلية،( ).٨٩(شكل .اجلديدة
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االهتمامات من املعيشة يف عصر تكنولوجي يعمل كل من الرجل واملرأة فيه جنبا إىل جنب ، وتطغـى               
ولذلك اختذ فن العامة من املوضوعات الـيت        .  احلياة التكنولوجية يف القرن العشرين       نة يف تكييف  يكامل

جنلترا ، وأمريكا ، مادة للتعبري أحيانا بال حتريـف ،أو حتويـل ،              يشغل اجلماهري وخاصة مجاهريه يف إ     
د كل فـرد   املنتشر مبعناه الشعيب ، عنمبورجر ، فهو حيتل الغذاء الرئيسكاالهتمام بشكل سندوتش اهلا   

من أفراد اتمع االجنليزي أو األمريكي ، ويصور السندوتش باأللوان ، ويوضع فوقه األصفر الذي يرمز 
شـكل  . )١٩٥،١٩٦م ص١٩٨٣البـسيوين، .(للمستردة ، أو ينحت اهلوت دوج بشكل ضخم كرمز هلذا االهتمام         

)٨٧.(  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  م،الواليات املتحدة١٩٩٥ك على ورق،لوحة إعالنات كوال،كليم كلريك،اكريلي): ٨٧(شكل 
   .األمريكية

واهلدف الواضح ملدرسة الفن الشعيب هو جتاوز العامل الذايت واإلحساس اخلاص واالجتاه حنـو        
وال ننكر أن هذا االجتاه قد      . اتمع واحلياة كما هي ، أي أن املوضوع حل حمل الذاتية أو الشخصانية            

اليت تسربت إىل الواليـات املتحـدة، ممثلـة         ). م١٩٢٤ -١٩١٦(  Dadaismمت عرب تأثري الدادية     
اللذان مهدا لظهور املدرسة الـشعبية الـيت بـدت          " روبرت روشنربغ " و  " جونس جاسرب" باملصور

  ).٨٨(شكل ). ١٩-١٨م،ص١٩٩٧البهنسي،( مستفيدة من الصور الفوتوغرافية أو من األشياء ذاا
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 ستتعرض الباحثة هلذا االجتاه بإسهاب كونـه حيمـل يف أواخـره           - بفن البوب  يف بداية التعريف      و
  .عىن به البحث احلايل وهو االجتاه الفين الذي يSuperrealismفن الواقعية العليا ل األولية البدايات

  ):م١٩٧٥ -١٩٥٨(   Pop artفن البوب واقعية : ابعسا
الفـن  " أو  " آرت–البـوب   "  باسـم     عـرف  لذي االجتاه ا   واجنلترا يف وقت واحد    ظهر يف أمريكا  

بعد االنقالب األول الذي  ،لثاين يف الفن التشكيلي يف القرن العشرينكان مبثابة االنقالب ا ". اجلماهريي
وقام الفنان بتصوير األشياء اليت تـستعمل يف      ). م٢٠٠٠العطار، ".(نيالتأثريي" تجريديون بتمهيد من    أحدثه ال 

 إىل مستوى املوضوعات اجلمالية املثرية على أساس مبدأ العاديةعها من مستوى الرؤية احلياة اليومية ، فرف
وهذا االنقالب حدث بتـأثري مـن   . )٣٤م،ص٢٠٠٣عطية، ( .حتويل الفن التجاري والفن الشعيب إىل فن مجيل    

  ١الدادا
يف ..  أمـره وأيضا املضادين له احلاطني من  .. ديث ذا الفن احل   املتحمسنيواجتهد الكثري من    

والـذي  " فن البوب " مثل اصطالح   ..  منها دقيقًا    مل يكن أي  .. صياغة تعبريات ومصطلحات عديدة     
الواقعية اجلديدة  .. " وكان من ضمن هذه املصطلحات واملسميات     .. التصق ذا الفن اجلديد منذ بدايته     

new realism الدادية اجلديدة  neo- dada  الواقعية احلديثةnouveau realism أو تصويرفن  
 communism Art فن العامـة  new Vulgarianism الفن الدارج  Singh paintingاإلشارة 

  وثقافـة البـوب    Common-image art فن الصورة املألوفة Ok Art  أو احلسن الفن الصحيح
pop culture). ،وكلمة بوب ).١٨م،ص٢٠٠١محزةpopكما هو متعارف عليه هو اختصار  popular art 

  .واليت تعين الفن الشعيب
م تقريبا، وامسه يدل عليه ، إذ ١٩١٠جنلترا وأمريكا بعد عام انتشر يف إ) Pop Art( وفن العامة

أن حمور اهتمامه ما يشغل عامة الناس يف حيام اليومية ، أو هو دعوة ألن يلعب الفن دورة عند ربـة                   
 يف هذا شارع عموما ، ولعل السبب الرئيس ورجل الالبيت ، واملوظف يف املصلحة ، وسائق التاكسي ،

 على أنفسهم ، وانعزاهلم التدرجيي عن اجلمـاهري ،          نيالفن هو االنغالق الذي حدث للفنانني التشكيلي      
وصرف كل اهتمامام إىل قضاياهم الفنية ، اليت حيسوا كمتخصصني ، بصرف النظر عن مدى شعبية 

ولذلك بدأ الثوار من أصحاب نزعة العامـة مـن أن           . اة الرجل العادي  ما يصلون إليه ، وتأثريه يف حي      
يستثريوا جماالت يف التشكيل مل تكن تأخذ االهتمام املناسب يف حياة الفنانني ، وقـد اسـتقوا هـذه                   

                                                

وقـد حـاولوا   . وجدوها قائمة يف اتمع وقد قاوم الداديون املفاهيم الفنية القدمية وأنواع الفساد اليت. زيوريخ بسويسرا م جمموعة من الفنانني والشعراء يف١٩١٦حركة فنية احتجاجية كوا سنة  الدادية 1
اهلزل والتجريد البالغ، أما كلمة دادا فهي كلمة فرنـسية األصـل،    ويتميز الفن الدادي بنوع من. وعروضهم الساخرة، وخمتارام الشعرية، ومعارضهم الفنية مهور من خالل كتابام العنيفة،إثارة شعور اجل

والـشاعر   ومن مؤسسي هذه احلركة الشاعر الفرنسي ترستان تزارا والرسام الفرنسي جـني آرب  .ا تعين التفاهةمتعمدة أل وقد اختريت بطريقة.  يلهو الطفل بالركوب عليها وكأا حصان اليتالعصا وتعين
اين األصل ماكس أرنست ورمبا يعـد  األمل الفرنسي فرانسيس بيكابيا والشاعران الفرنسيان لويس أراغون، وأندريه بريتون والرسام األملاين هوغو بال، أما األعضاء الذين التحقوا باحلركة فيما بعد فهم الرسام

 .احلركة الدادية  من أشهر روادبالرسام الفرنسي مارسيل دوشام
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  :ز خصائص الواقعية االشتراكية يف التايل ومن املمكن أن نوج

١.    بأن الفن الناجح ي وهذا نص بقانون  . مجد كفاح الطبقة العاملة حنو التقدم االشتراكي      صور وي
 .م١٩٣٤احتاد الكتاب السوفيت عام 

حمور هـذه   وأن يكون العامل وأدواته     . أن تكون املوضوعات واقعية ، تشمل العلم والثقافة          .٢
فالرسامون يصورون الفالحني والعمال ذوي العـضالت  . س الطبقة العاملةفهو أسا . احلركة  

لتمجيد إجنازات االقتصاد   . وذلك أثناء فترة ستالني   . سعداء يف مصانعهم ومزارعهم اجلماعية    
 .السوفييت 

رفع العمال سواء الذين يعملون يف مصنع أو يف مزرعة تقدمي حيام وأعماهلم وجعلها جديرة                .٣
 .دف منها تعليم الناس معىن الشيوعيةفاهل. باإلعجاب

فقد وصف  . وجعله الرجل السوفييت اجلديد   ) نوع اإلنسان اجلديد كليا   ( خللق  " لينني" دعوة   .٤
هي أيضا واقعيـة    " الواقعية االشتراكية ف.ستالني ممارسو الواقعية االشتراكية مبهندسي األرواح     

  . اجتماعية اجيابيةنقدية
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 ، توضح ما سبق اإلشارة إليه من إبـراز          فناين الواقعية االشتراكية  وفيما يلي مناذج من أعمال      
.  تعزيـز االشـتراكية والـشيوعية    يب واقعي غرضها السياس  فهي كأسلو ). ٨٦(شكل  . توجهام  

 األوىل مـن الـشكل     ةفالصور.  إال أا هلا مواضيعها اخلاصة     جتماعية اال ةم من عالقتها بالواقعي   رغوبال
الثانية توضح االجتماعات السياسية   يف عصر ستالنيليت يعمل ا طبقة العمال الكادحنيتوضح املصانع ا
 ، والثالثة جمموعة من الطلبة تقدم باقة ورد لـستالني ، الرابعـة            ينني بعد عصر ستالني    ل بني القرويني و  

 ،  بعد احلرب العاملية الثانية االنتظارامسة، واخل   لإلعداد لثورة أكتوبر من اجلنودستالني جيتمع مبجموعة
  .بعيد الوحدة الثانية السعيدأما السادسة فرحة العائلة 

ـ -٨٦(شكل م، يف ايـة   ١٩٤٥االنتظـار   ): ه
 ية الثانية ،ايفان ، زيت على قمـاش،     احلرب العامل 

-١٩٧٥. مـا بعـد سـتالني     سم  ١٦٧×١٢٣

 العمال الفوالذيون يف عـصر    ): أ-٨٦(شكل
 ١٦٢ ، ستالني ، ماالقيس ، زيت على قماش      

  .م١٩٥٠. سم٢٠٠× 

 لينني مع القرويني مـا بعـد      ): ب-٨٦(شكل
× ١٣٣ ستالني ، يوسيكفا ، زيت على قمـاش،  

  .م١٩٥٩أوكرانيا، . سم١٩٧
 

عصر ستالني  ورد لستالني ،    ): ج-٨٦(شكل
× ١٠٠،٥   زيت علـى قمـاش،    ،بوريس ، 

  .م١٩٤٩سم، ١٤١
 

تـوبر  ستالني كمنظم لثورة أك   ): د-٨٦(شكل
  .م١٩١٧ ، ،كارب ، زيت على قماش

 

عيدة ،  الـس الوحـدة الثانيـة     ):و-٨٦(شكل
. سم٨٦ × ٦٦ ، ايفانوفيتش ، زيت على قماش    

  .أوكرانيا. ما بعد  ستالني. م١٩٥٠
 

مناذج من أعمال الفنانني االشتراكيني على فترات زمنية ) : ٨٦(شكل 
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 الفنانني السوفيت األكرب سنا، جرياسيموف، بافلوف، صورة): ٨٤(شكل
  .م١٩٤٤

صورة ستالني، الكشونوف،زيت على ): ٨٥(شكل 
 .م١٩٤٩سم، موسكو،٥٩،٥×٧٩،٥قماش،
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 ٨٦

  ): م١٩٩١ – ١٩٣٤ ( Socialist realismالواقعية االشتراكية  : ساساد
 الغاية منه هو االنفراد باحلكم املطلق للـسوفيت         ،هي اتفاق : "  أن االشتراكية    د أكسفور جاء يف دليل  
 منذ عام    يف خمتلف الفنون   وهي منشورة رمسيا وموافق عليها كلغة إبداعية      . م١٩٣٢نذ عام   الشيوعية م 
مل يتـضح ومل     اجتاهولكنها ك . congress "الكوجنرس" وذلك من قبل احتاد اهليئة التشريعية       .م١٩٣٤

والذين تبنوا  الرواد  ون   اليت فرضها الفنان    إال عندما مدت بالتوجيهات والتشريعات الالزمة      يتحدد أبعاده 
وذلك من خـالل   .  تعرب عن األفكار املاركسية بوضوح     فقد كانت  ).٨٥-٨٤( شكلي  . هذه احلركة 

وقد تضمنت أعمال هذه احلركة كل ما ميكن . رب العاملية الثانيةالوطنية اليت اتضحت فيهم كنتيجة للح    
ت غالبية اللوحات واألعمال وكان.  الشعبية وتصوير ومتثيل ملحمة ستالني   لالرتقاء باملصانع والقطاعات  
عاناة مب ، حيث حملت  األعمال اليت رمست على حنو تقليدي     وهناك بعض   . تتضمن موضوعات تذكارية  

 يف  الديكتاتوري السوفييت  االشـتراكية     ومتثل الفكر    ).،ب، أ -٨٦(  شكل   .طبقة العمال والكادحني  
واجلـدير   ).hugh, 2001,p701(.م١٩٥٣ عام حىت وفاة ستالني ). ج ، د٨٦(شكل املواضيع االشتراكية 

 هي بالنسبة للتعبري الفين ممـا       لكن احلالة بقيت كما   . بالذكر أن بعض القيود حلت بوفاته بعض الشيء       
 هـ ، ٨٦(شكل . يف ظل هذه القيود عن البقاء بذلك للعديد من الفنانني اختيار الذهاب إىل املنفى       دفع  
 سنة فهي عقيدة للفن فرضها االحتـاد        أا استمرت ملدة ستني    أي .م١٩٩١لكنها بقيت حىت عام     ).و

 األساسية من جانب الفنـان      ةوهي بعبارة أوسع تتضمن املوافق    . السوفييت كمعيار رمسي للفن واألدب    
و قد كان املبدأ السائد فيها       ).١٧٥فيشر، بـدون،ص   (.على أهداف الطبقات العاملة والعامل االشتراكي الناهض      

 وكل فنان خالف هذا التوجه الرمسـي        .ج احلكومة السياسية واالجتماعية من الشيوعية     هو متجيد مناذ  
  : ومن أهم فنانيها  .وذلك بإرساهلم إىل معسكرات عمل إىل سيبرييا أو إىل مناطق أخرى. عوقب بشدة 

   . Geli M . korzherكوزيف . جيلي م .١
 .Alexander Gerasimovكسندر جرياسيموف ال .٢
 . I . Evestignayvف ايفان إيفستجني .٣
  .Alexander laktionov الكسندر الكشونوف   .٤
  . Alexander Deienka الكسندر ديينكا .٥
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 ٨٥

  ):م١٩٧٠ -١٩٤٠  ( Fantastic Realism يالية الواقعية اخل : خامسا
أُخذت بعني االعتبـار    قد  و. م١٩٤٠ يف أواخر العام     ١ ظهرت يف فينا    اليت هي حركة التصوير املتطورة   

 لحكاياتل املالئمة   خليالية ا لواقعية من أجل ا    ذوو الشأن لربهة من الزمن     ونانالفنفاحتد  . مثالية  كحركة  
 التعبري يف تلك    تقنياتمع ذلك توجد الكثري من االختالفات يف        . العاملية الومهية واخليالية يف آن واحد       

 فنـان متعلـق بـالفن     يعترب )م١٥٦٩ – ١٥٢٥(  Pieter Bruegel  بيتر بروجلفالفنان.األعمال
وميكننا التعرف على أفضل ،  )٨٢( شكل  .موضوعاته على احلكايات والنوادر   ودب وتشمل أعماله    واأل

  شكل .          )-١٩٣٠ ( Ernst Fuchsمعرفة منوذجية من خالل أعمال الفنان آرنست فوتشوز 
  بـاريس  ألـربت  الفنـان     كـذلك  وكان من أبرز مريـديها    . رواد يف هذه احلركة    فهو من    ).٨٣( 

Gutersloh Albert Paris  )فينــاة أهــم أســاتذة أكادمييــ مــنوهــو.)م١٩٧٣ -١٨٨٧  .
(dictionary,p280)  

  

  

                                                
  . و أكرب مداالنمسافيبنا هي عاصمة  1

 .م١٥٦٢متحف مريي فان ، ش ، سم، زيت على قما١١٥× ١٦١  ، بروجل ، انونة ميج) ٨٢(شكل 
 

 .م١٩٥٠ أواخر  زيت على قماش، املالك البابلي ، فيوتشز ،): ٨٣(شكل 
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 ٨٤

 

وهي كحركة تستند إىل وجهتني، األوىل عقالنيـة والوجهـة          . والواقعية السحرية هي منط فين متميز     
 ،       )- ١٩٠٤(  Paul Cadumus  ومن فنانيها بول كاديومس. امل ما وراء الطبيعةاألخرى ع

 Philip ,فيليـب ايفرجيـوود  ).م١٩٨٣ -١٨٩٧( Ivan Le Lorraine Albright  ايفان الربايت

Evergood  )م١٩٧٣ – ١٩٠١ .(توكروجورج  George Tooker )١٩٢٠ -      .(   
   ).٨١( شكل 

  
  
  

  
  

 

  
  
  
  
  
  

 الوقت احلاضـر   فيهاأغلب املوضوعات اليت رمسها الفنانون يبدو أن   الواقعية السحرية وجند يف   
وموضوعاا . ومن مميزاا أا تدمج األسطورة مع الفلكلور. غائبا ، وذلك إلحالل وضع شبيه باملاضي 

القصص املعقدة ،وبعضها حتمل وجهات نظر شخـصية أو روايـات خاصـة أو              مفصلة حسب منط    
  . ذكريات مشتركة

غرفة االنتظار ، توكر ، ألوان متربا ، ): ٨١(شكل 
 .م١٩٥٩متحف الفن األمريكي ، . بوصة ٣٠× ٢٤
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 ٨٣

  :م ١٩٤٠ -Realism Magic١٩٢٠ الواقعية السحرية  : رابعا
 فرانـز   من قبل الناقـد األملـاين  Magic Realism" الواقعية السحرية"باسم مصنف هي مصطلح 

من و.هاتفاصيلوصفها وركز على . م١٩٢٥ وذلك يف العام ).م١٩٦٥ -١٨٩٠(   Franz Rohروه
   ).م١٩٧٣ -١٨٨١  (Picasso، واملصور بيكاسو ) م ١٩٨٣ – ١٨٩٣ ( Miroمريو فنانيها 

ولكـن  . أنواع شىت من املوضوعات اليت ترسم من الطبيعة           يف وفيما بعد استخدم النقاد هذا املصطلح     
مع بني فهي أسلوب جي .الغريبة املتراصة جبانب بعضها البعضاإلشكالية يف التناقض احلاصل بني العناصر    

  الفنانــة ةـة بواسطـ املرسوموضوعاتامل ف).م ١٩٧٠ – ١٩٢٠ surrealismالرصانة والسريالية 
هي حبق املعربة عن  ). ٨٠ -٧٩ -٧٨(  يف األشكال )م١٩٦٧ -١٨٩٨ (  Magritte ريتـماج

   (dictionary,p341) .هذا االجتاه
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
 

 األمحر ، ماجريـت،  جالنموذ): ٧٩( شكل  
 م١٩٣٥ سم ، ٥٠× ٧٤زيت على قماش ، 

ابن الرجل ، ماجريت زيت ):٧٨( شكل 
 .م١٩٦٤سم، ٨٩× ١١٦على قماش، 

× ٥٤األحباء ، ماجريت ، زيت على قماش ، ) : ٨٠(شكل 
 .م١٩٢٨ سم ، ٧٣
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  :تلخيص الواقعية االجتماعية كالتايلوميكن 
 .وضاع السياسية يف حينهاالواقعية االجتماعية جاءت كرد فعل لأل .١
ضحت يف مدى التقدم الصناعي ، بالرغم من ذلك ظهرت          ات  األوروبية  الصناعية نتائج الثورة  .٢

 .حياء شديدة الفقر وانتشرت برغم تغري مقياس احلياةأ
اجتـاههم إىل   ، ممـا أدى إىل       ظهور إحساس ووعي اجتماعي       مع زامنتظهور الطبقة الراقية     .٣

 .سلوب الذي يناشد العواطف والعنياأل
 الكادحني خصوصاياة ، فتعاطفوا مع طبقة العمال،       ركزوا يف موضوعام على احلقائق يف احل       .٤

 . منهم
 .لوا كل ما رأوا وكما وجد بطريقة حمايدةسج .٥

  
  

 وكوالج على ورق ، كايت ، غوتزو ، أكرليأنا فينريال توجلي): ٧٧( شكل 
  .م١٩٤٧ سم ، معرض الفن احلديث ، ٤٤٠× ٣٤٠
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 ٨١

   :م ١٩٤٠ -١٩٢٠ Social Realism: الواقعية االجتماعية  :لثًاثا
فأصبحت احلقيقة والدقة مـن  . قيقة اليت تراها العني كما هيالواقعية االجتماعية هي أسلوب يصور احل 

عـام   تظهر " Oxford  أكسفورد وهي كذلك كما جاء يف دليل     . أهم أهداف العديد من الواقعيني    
 واليت كان من نتائجها التحول لدى الكثري من الفنانني        ١ األوروبية  الصناعية م حيث بدأت الثورة   ١٨٤٨

كن أن  مومن امل . وخاصة املتعصبني هلذا املذهب   .  تنفيذ أعماهلم اليت يفضلوا    إىل املزيد من االتزان عند    
نالحظ بدايات الواقعية االجتماعية يف أعمال الرسامني الفرنسيني الذين ركزوا على الواقعية االجتماعية             

و هونوريه دومييه ) م ١٨٧٧-١٧١٩  (Gustave Courbetيف موضوعام هم جوستاف كوربيه 
واملالحظ أن العديد من الفنانني الذين برزوا يف الواقعية االجتماعيـة ، كـانوا               ).م١٨٧٩-١٨٠٨(

لكن أفكارهم وموضـوعام ليـست ماركـسية    . لواقعية االشتراكية بعد ذلك   انتسبوا ل م من   هأنفس
هي جزء حقيقي مرئـي وظـاهر يف      و. بالضرورة وليست من النوع الذي حيمل وجهات نظر سياسية        

   Sir Hubert Herkomer :  الفنان هري كومر جنليز مثل الفنانني اإلأعمالويرية يف األعمال التص
 والذي اهتم بالتكرار الذي حصل يف أعمال اجلرافيك الـيت قـدمها عـام               ) م  ١٩١٤ – ١٨٤٩( 

 Van Gough إىل حد بعيد تشبه أعمال الفنان فـان جـوخ   توهذه الرسوم واحلفر كان.م١٨٧٠
 على حياة القروي والفالح واهتمت  يف موضوعاارة واملوروثة اليت ركزتاملبك) م ١٨٩٠ – ١٨٥٣(

ن وكانت مقترنة    العشري للقرن واستمرت الواقعية االجتماعية  ). ٧٦(  شكل   .بطبقة العمال الكادحني  
 وغـوتز أو الفنان االيطايل رينـاتو   Bin Shahn مثل األمريكي بن شان. باجلناح اليساري املتطرف 

(1987 - 1911) Rento Guttuso .٧٧(شكل.()hugh, 2001,p701(.  
  

                                                
منذ اية . بدأت الثورة الصناعية يف اململكة املتحدة يف القرن الثامن عشر امليالدي واليت قادت االقتصاد األورويب للتحول تدرجييا من االعتماد على الزراعة فقط 1

 وأجزائها غرب القارة يف والرأمساليني أوروبا الشرقية يف الشيوعيون:  كانت أوروبا مقسمة إىل قسمني سياسيني اقتصاديني رئيسيني اثننيحيث احلرب العاملية الثانية
  .اجلنوبية

 ، خشبمزارعو ن ، بن شان ، جواش على ) ٧٦(شكل 
 .م١٩٤٣
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 أي فطور -ضيف قبل األوان): ٧٥( شكل 
ارستقراطي سيئ ، فيداتوف ، زيت على قماش ، 

 .م١٨٤٩متحف تريتاياكوف مبوسكو،

زواج البالغني ، فيداتوف ، زيت على قماش ، ): ٧٤(شكل 
 .م١٨٥١املتحف الروسي،
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 ٧٩

  الواقعيـة  ، االنتقادية من الواقعيةكالًل، ستستعرض الباحثة االستعراض السابق عن الواقعية ونشأا   بعد  
  . ن البوب وواقعية ف السحرية ، الواقعيةاالشتراكية ،الواقعية عية، االجتما

  
  :م١٩٢٠ – ١٨٦٠ Critical Realism  االنتقادية الواقعية : ثانيا

 تشري يف فلسفتها إىل هيو. اواليت نشأت يف أوكراني. الواقعية االنتقادية يطلق عليها أيضا الواقعية احلرجة
أي أا تشمل املعرفة املوضوعية .  اهتمام بالتفاصيل لألجسام أو األحداث   فليس فيها . التمثيل املختصر   

 والذي يعترب   -  Chevchenkoفالشاعر تشيفتشينكو   . مع التأكيد على أمهية الفهم واإلدراك     . الكلية
 شكل مع الفنان بافـل   -املؤسس احلقيقي للواقعية االنتقادية ويف نفس الوقت هو شاعر وطين متحمس          

واقعية انتقادية فكانت أعماهلم متثل املواضـيع       ). م١٨٥٢ – ١٨١٥ ( Fedotov Pavel فيدوتوف
الوطنية والتطلعات املقدسة وأعمال الشعب األوكراين وتصوير حيام العادية بصدق مع العمل علـى              

، وهي واقعية مستندة على حركة التحريـر         ) ٧٥-٧٤( شكلي  . إعادة إنتاج صور ماضيهم البطويل    
 Roy ومن فنانيهـا األمريكـان روي وود    . فهي مرحلة مهمة يف تطوير الواقعية يف الفن . الوطنية

Wood )(  و جورج سانتيانا ).م١٩٧٣ – ١٨٨٠ Gorge Santayana و ) . م١٩٢٥ – ١٨٦٣
ـ  . )م١٩٦٢ -١٨٧٣(   Arthur Lovejodآرثر لوفجوي ا كانت متثـل اجتاهاوهناك من يؤكد أ 

اتقدمينون اجلميلة الروسية يف ذلك الوقت يف الفا جديد. (dictionary,p450 )  
 مؤسس هذا االجتاه فإن الفنانون األوكرانيون يعتربونه أحد التقاليـد التراثيـة        Chevchenkoومبا أن   

 مصاحل الـشعب    ظهرتفالقيمة احلتمية اليت أسسها هلم أ     . الفنية الوطنية الثمينة واألكثر تعظيما عندهم     
نها  األعمال مواضيع وأفكار ومزاج اجلماهري املضطهدة ليس فقط يف أوكرانيا ولك           فحملت. األوكراين

   .جلنسيات خمتلفةأبدت كذلك التطلعات واآلمال 
.  أوكرانيا   Chevchenko  تشفتشنك  سنة من الفراق زار    ة عشر م ، وبعد أربع   ١٨٤٣ويف ربيع عام    

   :ىلأعمال الفنانني إقسم فيها   فنية حبماس لتأليف دوريةفعمل
 .اجلزء األول مشل املناظر الطبيعية األوكرانية ملشاهدة مجال البالد وإلظهار قيمتها التارخيية .١
 .  حدةىاجلزء الثاين مشل مشاهد من احلياة اليومية العادية لكل فترة عل .٢
 .اجلزء الثالث مشل النقوش اليت تصور التاريخ املاضي للشعب األوكراين .٣

أوكرانيا " وكان امسها . حيدة بسبب اعتقاله ونفيه من البالد ووىل وال فصدرت تلك املطبوعة وكانت األ    
  ".الرائعة
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 ٧٨

 ).م١٨٨٣-١٨٣٢فرنسي،  (Eduardo Manetإدوارد مانيه  .٦
 

 
  
  
  
  
  
  
 
 :)م١٩١٧-١٨٤٩إجنليزي، ( John William Waterhouseجون وليام  .٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 :)م١٩٩٥- ١٩١٧أمريكي،  (Andrew Wyethأندرو ويث  .٨
  

  
 
  

  
   
  
  
  
  ربيع على تل كورنيوز ، ويث ، ألوان): ٧٣(شكل   

 سم ، ٢٦،٦٣ × ١٨,٣٨مائية على ورق ، 
 .م١٩٨٤

،  قماش،زيت على  وليام، السيدة كلري) : ٧٢(شكل 
 .م١٩٠٠عام  ، سم ، جمموعة خاصة٦١×٧٦,٢

املراكب الشعبية  يف بولون ، ):٧١( شكل 
سم ، ٧٣× ٦٠مانيه، زيت على قماش ، 
 .م١٨٦٩
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 ٧٧

  : وا إىل املذهب الواقعي  الذين انتمالفناننيمناذج من أعمال بقية فيما يلي  و 
  

 .)م١٨٩٩-١٨٢٢، ةفرنسي (Rosa Bonheurروزا بويور  .٣
  

  
  
  
  
  
  
  
 

  : )م١٨٩٥-١٨٢٦إيطايل،  (Silvestro Legaسلفستر ليجا  .٤
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :)م١٩٠٣-١٨٣٤أمريكي،   (James Abbott McNeill نيلكجيمس آبوت م .٥
  
  
  
  
  
  
  
 
 × ٦٧البيانو ، مكنيل ، زيت على قماش ، ): ٧٠(شكل   

 . م١٨٣٥ سم ، متحف تافت أوهايو، ٩١،٦

  التاريخسم، متحف ٩٠×١١٦  ليجا ،ليزون،): ٦٩(شكل 
 م،١٨٨١-١٨٨٠عامي بني ، الثقايف بإيطاليا

استعراض اخليول ، بويور، زيت على قماش ،  ): ٦٨(شكل 
 .م١٨٣٥نيويورك ،   ، متحف حمضري الفنسم٢٤٤,٥×٥٠٦,٧
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 ٧٦

فهو طالب بأن يأخذ من الفن فقط اإلحساس واخلربة  لتصوير احلاضر  الفـن   بالرغم من أنه درس تاريخ    
 اوأن اإلنسان جيب أن يرسم تبعا لإلهلام الفردي وأن يكون الفنـان مـزود     . م  وقد قال أن الفن ال يّعلَّ     

  .(Adams,1997,p404) .بالدراسة واملالحظة
   

  
  
  
  
  
  

  
  

  
كانت واقعيته ناجحة تعود إىل تبسيط اخلطوط واأللوان ووصل هذا الفنان إىل قمة الشهرة يف               

يـرفض  " كوربيـه " وكان   ).١٥١،ص٢٠٠٤ الصراف، .(م١٨٦٧املعرض العاملي الدويل الذي أقيم يف باريس        
وكـان يـسري يف     . واقع واىل الطبيعة ويف احلياة اليومية     االستسالم لعامل اخليال مؤثرا النظر الدائم إىل ال       

إنتاجه الفين على قدر من املوضوعية ، وكان أسلوبه يف هذا الشأن من الوضوح ودقة الصياغة يف التعبري        
عن الواقع حبيث عكست لوحاته مشاهد احلياة اليومية وفسرت جوانبها على اختالف صورها من خري               

يف معارضته لكل من املـذهب ا لرومانـسي         " كوربيه"وجد  ولقد   ).٥٦،صم١٩٦٤مـصطفى، (. وقبح ومجال 
 على أن التصوير جيب أن يقتصر على متثيل احلقيقة واألشياء الواقعية لتعرب عن أفكار      تأكيد والكالسيكي

  ).  ١٤٠م،ص٢٠٠٦شهيب،( .وتصورات الوقت املعاصر

  

، كوربيه، زيت فالحو فالجيي يعودون من املعرض):٦٥(شكل 
  .م ١٨٥٠على قماش، 

جنازة يف قرية أورزانز، جوستاف ): ٦٦(شكل 
متحف اللوفر كوربيه، زيت على قماش،

  .م١٨٥٠بباريس،

و الصخور، جوستاف كوربيه، حمطم): ٦٧(شكل 
م،كانت مبتحف ١٨٤٩زيت على قماش، 

  .م١٩٤٥درسدن،احترقت عام 
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 ٧٥

  
  ):م١٨٧٧-١٩٨١ ( Courbet .Gustaveجوستاف كوربيه  .٢

  دة يف متحـف اللوفــر  فضل الفنان كوربيـه تقـليد الفنانني العظـام يف أعماهلـم املوجــو 
(Lover)  تد رامربان هارفرتون و والفنان . م  ١٩١٧-١٥٩٩ فيالسكويز  األسباين دييغو   وخاصة الفنان 
 والكالسـيكي   ياللذين كانا يفضلهما ويف معارضته لكل من املذهب الرومانتيك        . م١٦٦٩ -١٦٠٦

ثيل احلقيقة واألشياء الواقعية أخرج كوربيه فكرة الواقعية مؤكدا على أن التصوير جيب أن يقتصر على مت      
 ويعترب كوربيه زعيم الواقعية اليت وقفت يف وجه ).٦٤-٦٣(شكلي . أفكار وتصورات وقته ن، لتعرب ع
  ).١٢١م،ص٢٠٠٣العفيفي،.( ة واألكادمييةكيالرومانتي

 

 
 
  

  
مـال  ورأى كوربيه أن أنبل املوضوعات الواقعية اليت تعرب عن الدميقراطية هي موضوعات الع            

س انفعاله باملضمون   ، فعرب عن اإلنسان يف تفاعالته املختلفة مع احلياة وينعك         ) ٦٥(والفالحني ، شكل    
ه له فشعرنا بثقل احلياة مع ثقل اللون وكثافته ، وتشعرنا برحابة وسعة احلياة مـع رحابـة    يف تقنية أدائ  

وصـرح  ). ٦٧-٦٦(شـكلي  .نعتام وتألق هذه األلوا   مع إ واتساع ملسات اللون كما لو كنا نتفاعل        
 الواقعية ، والفن يشكل لغة تتألف كلماا مـن مجيـع   ءكوربيه بأن الرسم يقوم على مبدأ متثيل األشيا 

 ولقد كان يهدف كوربيه ).٤١م،ص٢٠٠٢عطيـة، (. وليس ميدان الرسم هو األشياء الغري مرئية   . األشياء املرئية   
 صياغته ملوضوعاته أن غري ياة كما جتري من حوله ،   ور فقط احل  إىل التعبري عن قيم ومبادئ عصره ، فص       

     ).٥٥م،ص١٩٩٣عطية،( . أكسبت أعماله عظمة متاثل ما حتظى به املوضوعات التارخيية
ولقد . ما يريد بدقة فقط من خالل خرباته       أن الفنان ميكن أن يوضح        يعتقد قد كان جوستاف كوربيه   و

. افة إىل الرسم الرومانتيكي للمحليات وإحياء املاضـي       رفض الرسم التارخيي الكالسيكي اجلديد باإلض     

الرجل اروح،كوربيه،زيت على قماش  ): ٦٣(شكل 
 .م١٨٤٤ أورسي، ، متحف دي

الكلب  لكورييه مع شخصيةصورة ): ٦٤(شكل
 .م١٨٤٤باريس،،أوسود،كوربيه،زيت على قماش، 
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 ٧٤

بذور الواقعية بلوحاته اليت تناول فيها مـشاهد الريـف          " مييه دو " املصور    وضع وقد.أخالقية وإنسانية 
   ).٥٦م،ص١٩٦٤مصطفى،( .وحياة الفالحني معربا عن عادام بأسلوب دعائي توضيحي 

  
 لوحاته فالربجوازي يفرؤيته اخلاصة ، موضوعات من احلياة اليومية طبقًا ل     " دومييه"ولقد صور   

والطبقات الباريسية الدنيا يتحولون إىل خملوقات يف هيئة قوية أو شكل أقنعة متهالكة ، فكـان يهـتم                  
بتفاصيل تؤرخ للوضع الراهن أيامه وتبني إىل أي مدى كان ملاحا ومعرباً عن عصره بدقة وإتقان حيسده             

 كان يعامل هذه املوضوعات وكأا ذريعة السـتعراض         .زيينية فنان من رسامي اللوحات الت     عليها أي 
   ).١٣٨،ص١٩٩٤الشاروين، .(  يرتسم على وجوههم من تعبرياتأشكال اجلسم اإلنساين وهيئة معاصريه وما
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 ٧٣

. ي الذي كان يصدمه كل يوم بسخفه وفساده وصلفه وغروره من الناحية األخـرى     جمتمعه البورجواز 
  ). ٦١(فالواقعية كانت سالحه الطبيعي املشروع للدفاع عن النفس ، شكل 

وإا لواقعيـة إنـسانية صـادرة مـن القلـب ، فامتزجـت لـذلك بالـشاعرية بـل                    
 ٢وقال عنه بودلري"  شيئًا من مايكل أجنلو    إن يف هذا الفىت    " ١قال عنه بلزاك  ). ٦٢(شكل..بالرومانتيكية

إن دومييه من أهم الشخصيات ، ليس يف ميدان الفن الكاريكاتوري فحسب، وإمنا يف ميدان الفـن                 " 
  ).٤٠٣-٤٠٢،بدون، ص١حميط الفنون".(احلديث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

و اإلنسان الـذي يـشاركه   وكان دومييه يعد مثالً خلط مميز يف تطور الفن الواقعي ،وإن ما يعنيه ه      
العيش ويعاصره ، وقد كانت تلك الصورة تتجدد دائما يف أعماله مبفهوم اجتماعي  ففنه ، كان يرنـو      
إىل حماولة الكشف عن زيف اتمع الرجعي يف بالده ومراءاته ، وهو غالبا ما يبحث عن أبطال أعماله                  

احلياة اليومية على حنو يعرب عن مقاصـد        ويستلهم موضوعاته من    .  الشعب بسطاء   وسط  من األساسني

                                                
األدب  يف الواقعيـة ، مؤسسا فلوبريروائي فرنسي، يعترب مع ) ١٨٥٠  أغسطس١٨  تويف- ١٧٩٩  مايو٢٠ ولد (Honoré de Balzacأونوريه دي بلزاك  1

فترة ، كان مبثابة بانوراما للمجتمع الفرنسي يف Comédie humaine الكوميديا اإلنسانيةانتاجه الغزير من الروايات والقصص، يسمى يف جمموعه . األورويب
 ).١٨٤٨-١٨٣٠ (ملكية يوليوو ) ١٨٣٠-١٨١٥ (الترميم

و لقد كان شـعر بـودلري   . بودلري من أبرز شعراء القرن التاسع عشر ومن رموز احلداثة يف العامل    يعترب. فرنسي، شاعر وناقد فين     )١٨٦٧-١٨٢١ (شارل بودلري  2
  .جيدا إال بعد وفاتهمتقدما عن شعر زمنه فلم يفهم 

 

سالتيمبانكور تائه، دومييه،زيت على قماش، ): ٦١(شكل       
 . م١٨٧٤ة،الواليات املتحدة األمريكي. املعرض القومي للفنون،واشنطن

 

باريس، ، دومييه،زيت على قماش،رسمهاوي ال): ٦٢(شكل
  . م١٨٦٠فرنسا،
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 ٧٢

  ):م١٨٧٩-١٨٠٨ (Daumier Honore وريه دومييه هون .١
وقد كان من أعظـم     .كان هذا الفنان متعدد املواهب ، فقد كان رساما وكاريكاترييا وحناتا              
فقـد  ).٦٠-٥٩ (يوكانت معظم رسوماته يف انتقاد السياسة ،شكل      .لمجتمع الفرنسي ل انتقادارسامي  
   ).٣٧م ،ص١٩٩٨عصام جنيب،( .  مستعمال األلوان الزيتيةصور

رف عوقد  . نوريه دومييه واحد من املصورين األكثر صراحة ومباشرة للعدالة االجتماعية         هو و
 اليت تباع للصحافة الباريسية ونسخها بأعـداد كـبرية بالطباعـة            ةالنتقادية والكاريكاتوري ابرسوماته  
احملامني ، األطباء ، رجال األعمال  فساد احلياة السياسية ، النظام القانوين ، احلكام ، وضح وت . احلجرية

  .(Adams,1997,p406) . وحىت امللك نفسه١، املمثلني ، النفاق البورجوازي
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مبعناها العام ، وإمنا عامل اإلنسان ، فهو فنان ولد فقريا ،       املناظر الطبيعية " دومييه" مل يكن عامل    
 ومات تعيسا شبه كفيف ، دون أن حيظى مبجد ، بل دون     وعاش فقريا ، يكافح يف سبيل لقمة العيش ،        

فإذا كان فنه قد اتسم بالواقعية ، فلـم         . أن يفطن إىل قدره وموهبته العظيمة غري عدد قليل من األفراد          
يكن ذلك جريا وراء أسلوب خاص يف الفن وإمنا كان متشيا مع موهبته الذاتية من ناحية ، وتأثر بواقع                   

                                                

متيازاـا   ومؤسسات الدولة للمحافظة على ا     اتمع على   القدرة على اإلنتاج والسيطرة   واليت متتلك   ، س األموال واحلرف  الربجوازية هي طبقة أصحاب رؤو     1.١
تعيش من فـائض  أدق الربجوازية هي الطبقة املسيطرة و احلاكمة يف اتمع الرأمسايل ، و هي طبقة غري منتجة لكن و بشكل .كارل ماركسومكانتها حبسب نظرية    

قيمة عمل العمال ، حيث أن الربجوازيون هم الطبقة املسيطرة على وسائل اإلنتاج ، ويقسمهم لينني إىل فئات حيث يشمل وصف الربجوازيني بالعديد من الفئات                         
  .الورش الصغريةتنتهي بالربجوازي الصغري و هم املقاولون الصغار و أصحاب 

  

 دومييه،زيت على قماش، ،  الغسالة ،):٦٠(شكل
 م١٨٥٣- ١٨٥٠،سم٩٨×١٣٠املقاس 

 

  عربة الدرجة الثالثة ، دومييه،زيت):٥٩(شكل
 .م١٨٦٣ نيويورك،نليتاوى قماش املترو بعل
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 ٧١

   :١ املذهب الواقعيروادمن و
 ).م١٨٧٩-١٨٠٨ (Honore  Daumier الفنان هونوريه دومييه  .١
 ).م١٨٧٧-١٨١٩ ( Gustave Courbet الفنان جوستاف كوربيه .٢
  

   :  يف األمهيةيليهمو 
 .)م١٨٩٩-١٨٢٢، ة فرنسي (Rosa Bonheurروزا بويور  .٣
 .)م١٨٩٥-١٨٢٦إيطايل،  (Silvestro Legaسلفستر ليجا  .٤
 .)م١٩٠٣-١٨٣٤أمريكي،   (James Abbott McNeillنيل كجيمس آبوت م .٥
 ).م١٨٨٣-١٨٣٢فرنسي، ( Eduardo Manet إدوارد مانيه .٦
 ).م١٩١٧-١٨٤٩إجنليزي،  (John William Waterhouseجون وليام  .٧
 ).١١٦م،ص٢٠٠٧، علي(.)م١٩٩٥- ١٩١٧أمريكي،  (Andrew Wyethأندرو ويث  .٨
  

تناوهلما بشيء مـن     الباحثة   رأتني دومييه وكوربيه ومدى تأثريمها على احلركة        لذا وتبعا ألمهية الفنان   
      .التفصيل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .تربان أهم فناين احلركةأمجعت الكثري من املراجع على أما يع 1
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 يف منتصف القرن التاسع عـشر كـرد فعـل للمـذهب             أسلفنا كما    املذهب الواقعي  أنشف

عنـدما  ا االجتاه   ومل يكن هناك مفر من منو هذ      . الرومانتيكي الذي ناهض املذهب الكالسيكي اجلديد       
بة رد فعـل الـتغريات      وظهور هذا األسلوب يف الفن يعترب مبثا      . زالت أمهية موضوعات هذين املذهبني    

حيث انتشرت الـروح    ) م١٨٥٢-١٨٤٨(السياسية اليت حدثت يف فرنسا بعد قيام اجلمهورية الثانية          
فبـدأ الفنـانون    ). فيكتور هوجو و فولتري و بلزاك       ( الدميقراطية اليت نادى ا األدباء والشعراء أمثال        

ولقد تغري اهلدف من    . والطبقة الكادحة تعرض مشاكل اتمع    . يتناولون موضوعات من احلياة اليومية    
الواقعية يف القرن التاسع عشر عن القرن السابع عشر بالرغم من كوا غري جمهولة عندهم ، حيث وجه              

وقد مهد  . املصورون اهتمامام إىل موضوعات تعرب عن الطبقة العاملة احتجاجا على اتمع الفرنسي             
 G.courbetىل مذهب الواقعية الذي تزعمه جوستاف كوربيـه الطريق إ) دومييه(مع املصور ) مييه(

1819-1877 .  
  

وقد ابتعدت هذه احلركة عن التعبريات الرومانسية ، وبدأت هذه احلركة تعرب يف موضوعاا عن         
انني الواقعني من التعسف    وخلت لوحات الفن   ).٣٧م، ص ١٩٩٨عصام جنيـب،      (.الطبقة الكادحة ومشاكل اتمع   

مبعىن أن  املدرسة الواقعية ركزت على االجتاه املوضوعي، وجعلت املنطق املوضوعي أكثر أمهية _ ذايت ال
من الذات فصور الرسام احلياة اليومية بصدق وأمانة ، دون أن يدخل ذاته يف املوضوع، بـل يتجـرد                   

ل حياته اليوميـة،     كما ينبغي أن يكون، إنه يعاجل مشاكل اتمع من خال          هالرسام عن املوضوع يف نقل    
 من حيث ذاتية الرسام، إذ ترى الواقعيـة أن  الرومانسيةولقد اختلفت الواقعية عن   . فهو يبشر باحللول    

 تطغى على املوضوع ، ولكن الرومانسية ترى خالف ذلك ، إذ تعد العمل الفين      ذاتية الفنان جيب أن ال    
فأكدوا علـى تـصوير الـدوافع       _ إحساس الفنان الذايت وطريقته اخلاصة يف نقل مشاعره لآلخرين          

. ونظر الفنان هنا إىل الواقع ككل متكامل ، تتبادل فيه العالقات التأثر والتأثري             الشخصية بطريقة واقعية  
ن هدفهم هو تصوير الواقع اإلنساين يف صورة حقيقية، والتعبري عن العالقات الناشـئة يف احليـاة                 وكا

    ).٩٧،٩٦ صم،٢٠٠٥عطية،.(الواقعية بني الناس واتمع والطبيعة
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 ٦٩

  : ١ حسب ظهورها الزمين "تصويرال" وفيما يلي بيان بأهم االجتاهات الواقعية يف 
  

 Term        الزمنيةالفترة  اسم احلركة

 Realism .1  م١٨٨٠ -١٨٥٠  الواقعية  .١

 Critical Realism .2  م١٩٢٠ – ١٨٦٠  النتقاديةالواقعية ا .٢

 Social Realism .3  م١٩٤٠ -١٩٢٠  الواقعية االجتماعية .٣

 Magic Realism .4  م١٩٥٠ – ١٩٢٠  الواقعية السحرية .٤

 Fantastic Realism .5  م١٩٧٠ – ١٩٤٠  الواقعية الرائعة .٥

 Socialist Realism .6  م١٩٩١ –١٩٣٤  شتراكيةالواقعية اال .٦

 Pop art .7  م١٩٦٠ – ١٩٥٠  واقعية فن البوب .٧

 Photo Realism .8  م١٩٧٠ – ١٩٦٠  الواقعية الفوتوغرافية .٨

  
متهيـدا  . م  ١٩٠٠ -١٨٥٠  Realism_ إن جاز التعـبري     _  األم   من هنا ستبدأ الباحثة بالواقعية    و

   Superrealism.للحديث عن الواقعية العليا 
  

  :) م ٠٨٨١ – ١٨٥٠( Realism Movementاملذهب الواقعي : أوالً
. الفنان تصوير احلياة كما هي عليه يف الواقع الواقعية مذهب يف الفن واألدب يشري إىل حماولة األديب أو

وتكمن املهمة الرئيسة للفنان، يف نظر الفنان الواقعي، يف وصف كل ما يالحظه حبواسه، بدقة وصدق                
بدأت الواقعية ـ حركة واضحة املعامل يف الفـن ـ يف    ف. ن غري إمهال ملا هو قبيح أو مؤمل شديدين، م

ولقد كانت  . وحبلول منتصف القرن التاسع عشر أصبحت هي الشكل الفين السائد         . القرن الثامن عشر  
 عاجلـت   الواقعية، ثورة على كل من التقليدية الكالسيكية والعاطفية الرومانسية، ومها حركتان فنيتان           

أعماهلما أمور احلياة بأساليب مثالية، حيث تظهر أعمال التقليديني الكالسيكيني احلياة على أا أكثـر               
فتظهر احلياة على أا أكثـر      " الرومانسيني"أما أعمال العاطفيني    . منطقية وترتيبا مما هي عليه يف الواقع      

  .طمأنينة مما هي عليه يف واقـع احليـاة أصـالً          إثارة من الناحية العاطفية، وأكثر بعثًا على الشعور بال        
يبذل الواقعيون قصارى جهدهم لكي يكونوا موضوعيني إىل أقصى درجة ممكنة، غري أم يف حماولتهم           و

ولذا فإن أعمق أمناط . انتقاء موضوعام وتقدميها اليتمكنون من جتنب التأثري مبا يشعرون به أو يفكرون
  .ملراقبة واحلكم الشخصيالواقعية لديهم يأيت نتيجة ا

                                                
 حیث یعتبر موقًعا رائًدا ومعتمدة في com.artcyclopedia.www://httpتم اعتماد تواریخ الحركات الفنیة للواقعیة بأنواعها من موقع  1

  .مجال الفن
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 ٦٨

ما هو مناقض للـوهم ،  " الواقع" يرى يف مفهوم ) م١٨٣٢ -١٧٤٩ ( ١"Goethe"    وكان جوته   
 التنظريية على النقيض    2Schiller" شلر" ح الواقع يف مؤلفات     ويصب. أو للحلم الذي يستحيل حتقيقه      

نه الذي يرتبط بالظروف املادية الـيت        مصطلح الواقعي على أ    Kant٣" كانط" ويعرف  " . املثال" من  
فيعرف كلمة ) م١٨٦٠ -١٧٨٨  (٤ Schopenhauerأما شوبنهيور . تصاحب خربة أو إحساس ما

  ).٥٦م،ص ٢٠٠٢عطية،( .اديوهر املاجلالواقعي على أا  تعين 

 
إن الفنان الذي يرسم منظرا طبيعيا ، يستفيد بقوانني الطبيعة اليت كشفها علماء الفيزياء والكيمياء               

لطبيعي كما  هو الطبيعة املستقلة عن شخصه،وإمنا هو املنظر اسولكن ما يصوره يف الفن لي  . والبيولوجيا
وليس الفنان جمرد أداة مرتبطة جبهـاز حـسي         . ربته اخلاصة   من خالل جت  و ،   يبدو من خالل إحساسه   

يستطيع إدراك العامل اخلارجي،بل هو أيضا إنسان ينتمي إىل عصر معني، وطبقة حمددة،وأمة بعينها، وله               
إا مجيعا تشترك يف خلـق  . مزاجه اخلاص وشخصيته املستقلة ، وهلذه كلها دورها يف حتديد األسلوب    

من جمرد األشجار والصخور والسحب، جمموعة األشياء اليت ميكن أن توزن أو حتسب             واقع أكرب بكثري    
والواقع يف مشوله هو جممـوع      . إن هذا الواقع حتدده جزئيا نظرة الفنان الفردية واالجتماعية        .أو تقاس   

 العالقات بني الذات واملوضوع، ال ماضيا فحسب بل مستقبال أيضا، ال أحداثًا فحسب بل وجتـارب               
ذاتية وأحالما وخماوف وعواطف وخياالت كذلك ، وإذا حنن فضلنا أن نأخذ بتعريف الواقعية على أا           

باسـتثناء الفـن    ( فسنجد أن الفن كله تقريبـا        -موقف ال أسلوب باعتبارها تصويرا للواقع يف الفن       
صر مفهوم الواقعيـة يف  لذا يبدو من األفضل من الناحية العملية أن نق  . فن واقعي ..) التجريدي ،وأمثاله 

فيـشر،  .(الفن على أسلوب حمدد، مراعني دائما أال يتحول التعريف إىل حكم على العمل الفين أو تقييم له              
                              ).١٥٥-١٥٣بدون،  ص

                                                
 وتلقى دروسه األوىل على يد والده مث تتلمذ على يد جمموعة من األساتذة القديرين ليدرس اللغـات  ١٧٤٩فولفانج جوته مبدينة فرانكفورت عام     يوهان  : ولد كاتب أملانيا األشهر    1

 ما ظهرت وبدأ جوته تزويد اإلنسانية بنتاجـه  دخل جامعة اليبزغ ليدرس القانون، غري إن ميوله األدبية سرعان) ١٧٦٥(ويف عام . األملانية والفرنسية واالجنليزية وااليطالية واليونانية  
وهو برأي عدد كبري من النقاد األملان قد وصل بالشعر العاطفي إىل الذروة القصوى اليت مل يبلغها أحد     . الشعري والدرامي اخلالق، وليكون، من مث ، واحداً من أعمدة األدب العاملي           

  .من قبل
يف بلدة مارباخ بأملانيا وأراد أن يدرس اللغة الالتينية والالهوت لكنه مل حيقق هذه األمنية، حيث اضطر حتت ضغط ) ١٧٥٩(قد ولد عام   فريدريك فون شيللر ف   : أما األديب الشهري   2

نفس سوى التردد علـى دور  وكانت حياته اجلامعية قاسية حيث مل يكن هناك من مت) ١٧٧٥(األمري كارل أوجيني ورمتربج أن يدرس العلوم اإلدارية والعسكرية مث درس الطب عام           
اليت أعجب ا زمالؤه أميا أعجاب كما كتب عمله الدرامي األول وعنوانه ) املساء(يف هذا الوقت كتب شيللر قصيدة   . التمثيل املسرحي وحضور احلفالت اليت تقام يف البالط أحياناً        

  متألق ودرامي له مالحمه اخلاصةوهكذا بدأ خطواته األدبية لريسم لنفسه مالمح أديب خطري وشاعر ). اللصوص(
اعملوا "بعبارة  عرفته أوروبا منذ قرنني على األقل، ارتباطا وثيقاً بندائه الشهري الذي استهله  يرتبط اسم الفيلسوف األملاين عمانوئيل كانط، الذي يعتربه البعض مبثابة أكرب فيلسوف3

ضرورة احترام فردية كـل إنـسان    أوليته، عالوة على تأكيدها على األوروبية اليت أعادت االعتبار إىل سلطة العقل و ير، اليت يعد من أهم شعارات حركة التنو."عقولكم أيها البشر
ا أوروبا آنذاك يف النقلة النوعية اليت شهد وباإلضافة إىل ذلك فإن هذه الصيحة الكانطية عربت بشكل واضح عن. اجلماعي التقليدي واستثمار تنوع املواهب البشرية بعيداً عن اإلرث

  .هذا النحو ساهم كانط يف تبديد غياهب ظالم العصور الوسطي احمليطة بالعقول وعلى. القرن الثامن عشر يف عصر التنوير
 (( برلني((  مث انتقل إىل جامعة ،))  م١٨١١ – ١٨٠٩) (( جوتنجن( الفلسفة جبامعة   م درس١٧٨٨أملاين تشاؤمي ملحد ، ولد يف الثاين والعشرين من شهر فرباير لسنه  فيلسوف 4

بالعامل  وصلته)) العقل (( وهي رسالة يف ) األصول الربعة ملبدأ السبب الكايف :( عنوان  حيث ختم دراسته حبصوله على الدكتوراه عن رسالته اليت دوا حتت)) م1813 – 1811 )
عاشتها أمه بعد  حياة شقية تعيسة بسبب خالفه مع أمه بسبب حياة التحرر من كل قيود الفضيلة اليت لكعاش بعد ذ) م١٨٠٥( مات أبوة منتحرا وهو يف السابعة عشرة < اخلارجي

ام ق. بامرأة حىت مات ، وقد سبب سلوك أمه شعورا عنده باملقت الشديد للنساء الزمه طوال حياته ، فلم يرتبط أبيه ، وقد انتهى اخلالف بينهما إىل قطيعة كاملة حىت ماتت ومل يراها
ضده ومل تكن كتبه تلقـى   وال مقبوال من الطالب ، وقد عزا ذلك هو إىل غرية األساتذة اآلخرين منه ، وتآمرهم ومل يكن موفقا) م ١٨٣١ – ١٨٢٠) (برلني ( بالتدريس جبامعة 

  . ليها يتزايد ، فشعر بالسعادة والرضاأخريات حياته ، بدأت كتبه تروج واإلقبال ع رواجا مما سبب له إحساسا مضاعفا بالشقاء والتعاسة ، لكن يف
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 ٦٧

املصطلح الذي اسـتخدم    " الطبيعية " هيإن الواقعية كما ميكن القول  ليست         وكما أسلفنا ف  
 وباألخص عندما يكون املوضوع مـستقى   ،نيف الفقرن التاسع عشر، ليدل على املظهر الواقعي     منذ ال 

فإن جمرد تصوير أجسام متعارف عليها تقوم بعمل  أشياء متعارف عليها مل يكن هو       . من احلياة اليومية    
وعالوة على هذا  فإن كثري من الفنانني حتولوا بعد احلرب العامليـة األوىل إىل               " واقعي" ما جعل  الفن     

 واضح عن احملاوالت واحلقيقة بعد حتدي كل القيم باحلرب نفسها           نوع من األسلوب  الرمزي يف حبث      
  .Dada(.( Fer,1993,p254)(   الداداكما كان احلال بواسطة ردود الفعل الفوضوية مثل

  
إن مفهـوم  :  بأا الواقعيةعربا عن  م" ١٩٨١-١٩٠٤ 1Ernest Fisher"    ويشرع آرنست فشر 

تعرض أحيانا على أا موقف، أي االعتراف بالواقع املوضوعي،         فهي  .  الواقعية يف الفن غامض ومطاط    
وكثريا ما يتالشى احلد الفاصل بني هـذين        . على حني تعرض أحيانا أخرى على أا أسلوب أو منهج         

-١٥٦٤ William Shakespeare٢تستخدم يف وصـف شكـسبري  " واقعي" فكلمة . التعريفني 
، مث تقتصر أحيانـا  " م١٥٦٤-١٤٧٥ ٣ Buonarroti Michelangeloأو مايكل أجنلو  "م١٦١٦

 Fledeng٤ الذي يستخدمه نوع حمدد من الكتاب أو الفنانني ، ابتداء من فليدنج            بأخرى على األسلو  
 -١٥٤١ ,6Domenikos EL Greco ومن جرييكـو .م١٦٤٧-١٦٠٨ ٥ Tolstoiحىت تولستوي

  8Edward Manetمانيـه حـىت  .م١٨٧٧-١٨١٩  7Gustave Courbet  وكوربيـه .م١٦١٤
العتراف بوجـود  و إذا حنن اعتربنا ا.م ١٩٠٦-١٨٣٩ ٩ Paul Cezanne وسيزانم١٨٨٣-١٨٣٢

 يسمة املميزة للواقعية يف الفن ، فيجب أال نقصر ذلك الواقع على العامل اخلـارج       واقع موضوعي هو ال   
أما الواقع فيضم . فالشيء املوجود بشكل مستقل عن وعينا هو املادة . املوجود بشكل مستقل عن وعينا

  .مجيع تلك التأثريات املتبادلة العديدة اليت ميكن أن يدخل فيها اإلنسان بقدرته على التجربة والفهم
  

هلا معىن واحد متماسك بـالنظر إىل االسـتخدامات         " واقعية  " ومن اجلائز أن نشك يف أن كلمة            
 األعمال املختلفة وكما حيدث مع كل كلمة هلا         الكثرية املوجودة هلا يف السياقات املتغرية وبالرجوع إىل       
  ..(Prendeville,2000,p7). مثل هذا التاريخركبا تاريخ طويل من االستخدام املتنوع فإن معناها يكون م

  

                                                
  .كاتب وناقد انجلیزي 1
  .شاعر وكاتب مسرحي انجلیزي 2
  .رسام ونحات ومهندس معماري ایطالي 3
  .كاتب انجلیزي 4
  .كاتب وناقد روسي 5
  .رسام اسباني من أصل یوناني 6
  .واقعي/ رسام فرنسي 7
  .انطباعي/ رسام فرنسي  8
  .انطباعي/ رسام فرنسي  9
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  :مقدمة
 يف خالل مراحل تاريخ الفـن علـى مـر    جة كبرية من التعقيد وتعدد املعاين  اتسم مفهوم الواقعية بدر   

 توضـيح الواقعيـة يف   (superrealism)الواقعية العليـا    وض يف   لذا فضلت الباحثة قبل اخل    . العصور
يـة  لط بني الواقع  خا ما حيدث     ومن هم أهم فنانيها؟ فكثري     منذ ظهورها    (Realism)مفهومها األويل 

Realism ١ والطبيعية Naturalism  لكلمة األخرية ال تعين سوى النقل من الطبيعيـة مبظاهرهـا           ا ، ف
يهدفون  اوكانو. التعاطف اإلنساين أما الواقعية املعروفة فإن أصحاا يعمدون إىل        . املختلفة نقالً حرفيا    

  .االيت أنتجت فنا مثاليا يف نظر أصحا. قدميةمن وراء ذلك إىل معارضة املدارس التقليدية املثالية ال
  

امتزجت هذه الرتعة الطبيعية يف الفن بضرب مـن الفلـسفة           " ويف هذا السياق يقول إبراهيم      
 courbetالواقعية اليت سادت يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر،فرأينا املصور الفرنسي كوربيـه              

)١٨٧٧-١٨١٩ (   ا، بدعوى أن     يدافع عن الواقعية دفاعا جميد)         فن التصوير ال بد من أن يقتصر علـى
وتبعا لذلك فإنه ليس من املمكن تصوير أية ). متثيل تلك املوضوعات املرئية أو حمسوسة اليت يراها الفنان      

حقبة زمنية تارخيية، اللهم إال إذا كان ذلك بأيدي معاصريها من الفنانني، أعين بفرشاة أولئك املصورين           
    ).٥٥-٥٤إبراهيم،بدون،ص( "اشوها بالفعلالذين ع

  
فليس الفن الواقعي هو الفن الذي يقتصر على رسم الشخـصيات املعروفـة واملوضـوعات               
املستمدة من الطبيعة ، بل الفن الواقعي هو الذي يكشف يف الوقت نفسه عن كل من فرديـة البـشر                    

س إىل مجال الطبيعة ، كما ينبههم إىل مجال         فالفن الواقعي ينبه النا   . وتشاهم مع مجاهري البشر األخرى    
فهو يصور العالقات االجتماعية اليت ينشغل ا الناس، ويصور القوى اليت تسبب هلم الـضرر،               . البشر

وهذا الفن يبني عن طريق اختياره ملوضوعاته كيف أن العامل يتغري ،            .ويصور الروابط اليت تؤلف بينهم      
وهكذا ميكن أن يقال عن الفن . ملتحرك والناهض بني الناس يف اتمع كما يبني ما هو اجلديد وما هو ا       
  ).١١م، ص١٩٧١فنكلشتني ، ( .الواقعي أنه يعكس تاريخ زمانه

  

                                                
 Salomonرويسدايل سلمون فان (و) م١٦٤٠-١٥٧٧ Rubensوروبرت (أمثال ) هولندا(لفنانني الفلمنك كان ل).م١٨٧٥-١٨٣٠" (barbizon ونزببالبارمجاعة " هم Naturalismالطبيعية   1

van Ruysdael كلود لورين (، والفرنسيني األوائل أمثال )١٦٧٠- ١٦٠٢Claude Lorrain نسا تأثرياً بالغاً على الفن يف إجنلترا، ففي الفترة اليت انتشرت فيها الرومانسية يف فر) م١٦٨٢- ١٦٠٠
، وجوزيف ترنز، وبعد وفاما انتقلت زعامة رسم جون كونستابلكانت معظم موضوعاا حول البطوالت وقصص الشرق كان يف إجنلترا التعبري عن موضوعات حول مجال الطبيعة وسحرها الغامض أمثال 

وسط الغابات للرسم املراسم  و الفنانني إىل هجرة املدندعت،"باربيزون"طلق عليها املؤرخون مدرسة أ يف الفن  ظهرت حركة جديدة)م١٨٣٠عام (فرنسا بيف أعقاب الثورة الرومانسية و. فرنساإىلالطبيعة 
قرية فيها تدعى باربيزون ومن هنا جاء  القريبة من باريس، واستقروا بFounten blueغابة فوننت بلو  إىلاجتمع الفنانون وجلئوا .، بعيدا عن الصيغ الفنية املصطنعة والقواعد األكادمييةعلى سليقتهاواملروج 
ا، حىت يكاد األسلوب جيمع بني التيارين، ومل يدم هذا التيار طويالً فسرعان ما حتول  الرومانسية والواقعية من بعدهالوصل بني تعد حلقة كمابالنزعة الرومانسية،  فترة من الزمنتأثرت هذه اجلماعة ب. االسم

  .عية الواقإىلمعظم فنانيها 
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 ١٥١

  :خامتة الفصل اخلامس
ترى الباحثة أنه يتضح من خالل ما سبق عرضه أن الواقعيات وان اختلفت املسميات إال أا تـشري                  

سواًء مثَّله الفنان كما هو أم زاد عليه بعض . إشارةً واضحة إل ما هو موجود بالفعل ، وقائم حبد ذاته
أمـا بالنـسبة   . وع من التأكيد على رؤية فنية خاصة بالفنان متيزه عن غريهكن. اإلضافات من عنده    

وهي  ، فهي كما أسلفنا حركة أمريكية معاصرة انتشرت يف أوروبا  Superrealismللواقعية العليا
 مشلت احلياة املعاصرة يف موضوعاا، وبعض املوضوعات التراثية كشاهد على التراث            فائقة الواقعية، 

واختذت التقنيات احلديثة يف تنفيذ أعماهلا من كامريات رقمية و أنواع كثرية من          .  باحلاضر وما يربطه 
  .  جديدة يف كل مرة صورة تبدعالعدسات 

واملعاصرة .. وعودا على ذي بدء ، فاألصالة الفنية ليست األصولية أو املوروث من العادات والتقاليد   
. فلكل جمتمـع ثقافتـه   . فته وبتفسري معىن املصطلح ذاته ليست مطلقة بل حمددة بتاريخ اتمع وثقا  

وكما تتخذ املعاصرة معىن التحديث ، تتخذ األصالة معىن االرتباط .وتتنوع الثقافات يف عصرنا الراهن
  " . اهلوية" ، وهو ما نسميه ر التارخيية واجلغرافية الثقافيةباجلذو

  
 التأثري والتأثر مع الثقافات األخـرى ، لكنـها       للتطوير والتغيري وتبادل   جند يف األصالة جماالً   

وتثـرى  . الدرع الواقية للثقافة احمللية من الضياع واالندثار وفقدان اهلوية وانقطاع التواصل التارخيي          
  . ال وجود لواحدة دون األخرى. وتتدعم وتتأكد باملعاصرة ، ألما وجهان لعملة واحدة 

  
ن واملواكبة وهذا ما حرصت عليه الباحثة فالواقعية العليـا          تتضمن املعاصرة أيضا معىن التزام    

حركة معاصرة حتمل الكثري من اجلماليات الواقعية واليت ميكن التأكيد عليها من خالل احملافظة على               
فالتزامن واملواكبة حدث يف الواقعية العليا عندما تزعم فنانو         .الوجه الثاين من العملة أال وهو األصالة        

فهم جمموعة من الفنـانني الـذين قـدموا         . ل فلسفة وأفكار هذا االجتاه وأظهروه للعامل      اجليل األو 
حبيث أعادوا للوحة احترامها    .  يف حميطهم  موضوعام املعاصرة بأحدث الوسائل تكنولوجية موجودة     
تارة أخرى  اتسمت بالغرابة تارة وبالعبثية     ومكانتها اليت افتقدا مع تيارات فنون ما بعد احلداثة اليت           

 من حيث منهجية وفلـسفة  اواملالحظة العامة على جمموعة الرواد من فناين الواقعية األوىل إم اتفقو          
  اختيار املوضوع مما أعطـاهم فرديـات      وأفكار املدرسة ، لكن كالً منهم سلك اجتاه خاص به عند          

 التـصوير  عمـال موعة أ حمددة للعمل من خالهلا وذلك إلنتاج جم     مستقلة، واختذوا ألعماهلم تقنيات   
  .اخلاصة ا
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 ١٥٠

  :"Raphaella Spence-1978"  رافيال سبانس .٢٣
فنانة بريطانية ، ولدت يف لندن ومن مث سافرت مع عائلتها إىل فرنسا حيث قضت السنوات الثمـان             

وعند عودا إىل لندن واصلت دراستها فظهر اهتمامها بالفن مـن خـالل             . األوىل من حياا فيها     
 سنة انتقلت عائلتها ١٢وعند بلوغها سن . وىل اليت كانت عبارة عن طبيعة صامتة إنتاجها أعماهلا األ  

اإلجنليزية يف روما    Georgesبشكل حاسم إىل ايطاليا حيث أ كملت دراستها يف مدرسة جورجيس          
وكان أول معرض هلا    ). ١٤٤-١٤٣(شكلي  . مناظر الطبيعة الواقعية    وكان اهتمامها منصبا على     . 

  .يف إيطاليا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . سم ٧٠× ٤٥هايد بارك ، سبانس ، زيت على قماش ، ): ١٤٣(شكل 

املصارعون ،سبانس، ): ١٤٤(شكل 
  .سم٤٠ × ٦٠زيت على قماش ، 
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 ١٤٩

  :"Roberto Bernardi-7219 "روبريتو بريناردي  . ٢٢
 ويعترب من أهم امللتزمني ذا االجتاه من خالل التـصوير           todi١يف  . م١٩٧٤فنان إيطايل ، ولد عام      

حيث يعيد إنتاج اللوحات بتقنية عاليـة جـدا    .  أعماله ذ كتقنية أولية لتنفي   الفوتوغرايف الذي اعتمده  
وبنفس .  األلوان الزيتية على القماش    موكانت كل مواضيعه باستخدا   . لتصل لدرجة النجاح املطلوب   

وأول أعماله عرضت يف منتصف     . طريقة فناين عصر النهضة يف القرنني السادس عشر والسابع عشر         
 -فقد كرس نفسه لدراسة أعمال عصر النهضة واعتمد نفـس التقنيـة    . كان طالبا الثمانينات حيث   

 ومن مث طور نفسه من خالل       -طالء البطانة األوىل مث التلوين على مراحل ، حىت االنتهاء من اللوحة           
 وانتقل إىل روما حيث عمل كمرمم لكنيسة سان فرانسيسك        . م  ١٩٩٣ويف عام   . أعماله اليت قدمها  

San Francesco .  بعد ذلك تفرغ خللق واقعية خاصة به ، فكان جيمع العناصر كما يريد يف عدة
ومن أهم .  الزييتتصويرومن مث يعيد إنتاجها باستخدام ال  ) ١٤١(شكل  . تراكيب ويلتقطها بالكامريا    

   (www. Roberto Bernardi.com) ).١٤٢(شكل . ى إظهار الضوء مباشرة وحبدةما ميتلكه هو قدرته عل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .بلدة في ایطالیا 1

فاكهة يف طبق ستيل ، بريناردي ، زيت على ): ١٤٢(شكل 
  .م٢٠٠٦.  انش٢٥,٥× ١٩قماش، 

، بريناردي ، زيت على قماش، اصر املكملة العن ): ١٤١(شكل 
  .م٢٠٠٣.  انش٢٨× ١٨,٥
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 ١٤٨

به  ، له يف الواقعية العليا أعمـال تـش         Maidstone م ، يف ميدستون   ١٩٦٥فنان بريطاين ولد عم     
، فقد تتبع الكثري من خطواتـه يف  Estes رسومات السلف من اجليل األول كأعمال الفنان ايستس 

 االنعكاسات على الـسطوح     صورف. التصوير ، وخاصة يف مناظر  الشوارع داخل مدينة نيويورك           
 حتمـل    لذلك جند أعماله  . واختار دائما الزوايا ألعماله عند التصوير       .  والفوالذ   الالمعة كالزجاج 

أو سورا أو حىت مبىن عاليا أو عوارض فوالذيـة يف   سواء اختار جسرا من املدينة الكثري من التفاصيل  
). ١٣٩( شـكل  .Estes أغلب موضوعاته املرسومة من ا ملشهد احلضري كالفنان ايستس .الطريق

 للعمل  ويتميز كليف بدمج صورتني يف صورة واحدة وذلك حسب التخطيط البصري الذي يعتمده            
فنجده يأخذ من هذه الصورة مبانيا ومن الصورة الثانية زاوية شارع معني ويدجمهما يف لوحة . النهائي

فلرمبا . فهو يعتمد التصوير الفوتوغرايف يف عمله     .واحدة إلنتاج لوحة ذات أبعاد مجالية يرتضيها الفنان       
حيث . هلذا السبب يقوم كليف. هوجد ما يريد يف شارع طبقة أرستقراطية ومل جيد بقية ما يبحث عن       

يبين اهليكل األساسي للوحة من عدة صور للوصول إىل الصورة البـصرية ذات القيمـة اجلماليـة                 
 Visual كل ذلك يرجع إىل بدايات كليف حيث إنه درس الفنون البصرية ). ١٤٠(شكل .العالية

Artsا واهتم. )Meisel & chase,2002,p143 .(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .م٢٠٠٤سم، ١٢٣× ٥٩ باريس ، هيد ، زيت على قماش ، فجر):١٣٩(شكل 

 .م٢٠٠١جمموعة خاصة،سم،٧٥×٥٢ ، زيت على قماش ، فريزون ، هيد):١٤٠(شكل 
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 ١٤٧

  :"Bertrand Meniel  -1961"بريتراند مينيل . ٢٠
 مل األشياء العادية اليتم ، ومن تصرحياته أن الواقعية العليا تدفعنا لتأ١٩٦١فنان فرنسي ولد عام 

  ).١٣٨-١٣٧(شكل .عبري الفين عنها لكنها تصبح ذات قيمة عند التنراها يف حياتنا اليومية 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  :" Clive Head -5196"كليف هيد  . ٢١

 ٥٠× ٧٠فندق دير ، مينيل ، اكريليك على قماش ، ): ١٣٧(شكل 
 .م١٩٩٩نيويورك،انش، 

م ٢٠٠٠ انش، ٧١× ٤٢,٢٥ ، مينيل ، اكريليك على قماش ،  ألبيونفندق): ١٣٨(شكل 
 .نيويورك،
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 ١٤٦

  
  :"   Bernardo Torrens-5719"بريناردو  تورينس  .١٩

بالرغم مما حققه هذا الفنان يف هذا       .  بأسبانيا Madridم  يف مدريد     ١٩٥٧ولد عام   فنان أسباين ،    
بدأ الرسم بعدة   . االجتاه ، إال أنه كان يف طفولته خجوالً جدا فال يستطيع أحد الوصول إىل أعماقه                

 فكان جيد صعوبة يف إبالغ أي شيء عن       .  وحيدا ةخربشات على دفتر املالحظة اخلاص به يف املدرس       
لكن هذه الدراسة أمثرت يف رمسه الدقة واملهارة العالية اليت       . درس الطب لعدة سنوات مث تركه     . نفسه

 خلفية جيدة عن وظـائف األعـضاء        بامتالكه  متيز فقد. نشاهدها يف اهتمامه برسم اجلسد البشري     
ليـة  ، ومل يلتحق بالدراسـة يف أي ك       )١٣٥(شكل  .فكان يرسم العضالت بدقة متناهية    . والتشريح

للفنون ، وإمنا اكتفى بتكريس وقته للقراءة واالطالع على أعمال العظماء من الفنانني ،وبذل الكثري               
  ).١٣٦(شكل . التعرف عليهم من اجلهد يف

  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :اجليل الثالثومن أهم فناين 

 

 .م٢٠٠٦ أكرليك على قماش، عضالت اإلنسان ، تورينس ، أجزاء من  ): ١٣٥(شكل 

، ١٩  ٥/٨× ٥/٨ ٢٣ على قماش، كأكر لي، تورينس ، مارجرييتا ): ١٣٦(شكل 
 .م٢٠٠٥
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 ١٤٥

  : "Glennray Tutor-1950" جلينري توتور  .٨١
مريكي معروف ، وهو ، رسام أKennett, Missouri) مسسيوري ( م ، كينيت ١٩٥٠ولد عام 

 والعديد من املعارض الفنيـة      Californiaماله معروضة يف كاليفورنيا     أع. من أهم فناين اجليل الثاين    
. فهو ميضي عدة سنوات إلكمال أعماله. ومن خالل مشاهدة أعماله نراها واقعية جدا      . ذات القيمة 

، ويف أعماله يعتمد جتميـع  )١٣٤-١٣٣(يستهويه يف موضوعاته رسم العربات الصغرية جدا شكل         
حىت يصل إىل الترتيب املناسـب للـصورة   . ويعيد الترتيب يف كل مرة    . اتاملوضوع يف عدة تكوين   

  .الكاملة
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

بوصة، زيت على ١٥,٥×١٥وتور، الساحر، ت): ١٣٣(شكل 
  .قماش

بوصة، ١٥,٥×١٥، توتور، ATL & SAU): ١٣٤(شكل 
  .زيت على قماش
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 ١٤٤

  :" Davis Cone -  1950 " كونديفيز. ٧١
االهتمام بالوقت نفس وب ،  بكل دقة وإتقان أمام عينيهتسجيل املعلومات املرئية على  الفنان كونعمل
 على التركيزف. على حدة فين على التفاصيل املختلفة لكل عمل ركز يستغرقه التصوير للمشهد والذي

الحظ يف لوحات كون هو     وأكثر ما ي  . الذي يفصل بني مستوى فنان و فنان آخر        هو   تلك التفاصيل 
ل اسـتخدامه أللـوان ختـدم       من خـال  . اليت تسيطر عليها ، حيث يتضح اجلو العام املؤثر        البهجة  

  ). (Meisel&chase,2002,p73 )١٣٢-١٣١(شكلي.بشكل جيداملوضوعات املنفذة 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
،جمموعة ١٦,٧٥×١١ش ون ، اكريليك على قما، ك  فازر:)١٣١(شكل 

  .م١٩٩٧خاصة ،أملانيا،
 

فرميونت ، غسق كاليفورنيا، كون، اكريليك على ): ١٣٢(شكل 
 .م٢٠٠٥انش، ٤٦,٧٥×٢٩قماش، 
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 ١٤٣

  :اجليل الثاينمن أهم فناين 
  : Kim Mendenhall-1949 كيم ميندينهال. ١٦

 مركز على الـساحل   ومعارضها الفنيةومعظم نشاطها.. تعترب الفنانة كيم من أبرع الفنانني الواقعيني   
شكلي .  يف أوائل التسعينات    العليا  الواقعية  اليت متثل  ولقد ظهرت أعماهلا  . الية كاليفورنيا الغريب من و  

استخدمت الفنانة آلة التصوير يف إنتاج أعماهلا، ومعظم موضوعاا مـن الطبيعـة             ). ١٣٠-١٢٩(
  .   الصامتة تتنوع بني ما متلكه من أشياء كاخلزانات والفضيات وبعض األردية واملالبس 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

جمموعة خاصة،                                             سم،٧٥,٥×٥٠,٥ني، ، زيت على لينيندينهالشال ، موبيانو ): ١٢٩(شكل
  .م١٩٩٧

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
× ٧٧,٥، زيت على لينني، هالنينديالزنبق ، م): ١٣٠(شكل  

   سم ،٥٣,٢٥
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 ١٤٢

  
  :"Stephen Fox-1945"ستيفن فوكس . ٥١

املختلفة،مناظر الغروب وسـاعات     الطقس   جواء  أالفنان فوكس من الفنانني الذين برعوا يف تصوير         
وركزت أعماله يف معظمها على الضوء املشوش واملنتشر        . جواء املمطرة والصافية  الليل املتأخرة ، األ   

 & Meisel ) ).١٢٨ -١٢٧( شكلي. من أي مصدر قادم سواء كان من عربة أو من لوحة إعالنات

chase,2002,p115)      
  
  
  
  
  
  

  
  

  .نان الفسم،جمموعة٤٠×٢٠،قماش منظر طبيعي يف االستراحة، فوكس، زيت على ): ١٢٧(شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . الفنان سم ،جمموعة٦٠×٥٩ ، قماشاحلواجز، فوكس، زيت على): ١٢٨(شكل
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 ١٤١

  :" Don Eddy -  1944 "دون ايدي . ٤١
وأحد الـثالث   . الفنان ايدي هو أحد الفنانني املبكرين يف هذه احلركة الفنية ، واألكثر إمثارا وإنتاجاً             

فه،خيالـه، متاثيلـه ،     طي) .اجليل األول   ( عشر املعروفني واملفضلني يف جمموعة املصورين األصليني        
ويف . ونظامه الشخصي يف األلوان يعطينا الكثري من األفكار احلديثة هلـذا األسـلوب يف التـصوير               

التسعينات بدأ سلسلة جديدة من التصوير وذلك بوضع العديد من األجسام املصبوبة جنبا إىل جنب               
ن صورة حقيقيـة علـى   وذلك حىت تتكو . واملستخرجة على لوح  قماش خللق وابتكار عمل واحد        

اللوحة تتميز أعماله بالتنوع داخل إطار اللوحة الواحدة يف املوضوعات فقد محلت موضوعات متباينة 
 والطفولة بوجه   استغرقته موضوعات األلعاب  ).١٢٦(الفصول األربعة متجاورة ،شكل     .كاملاء والنار 

  )(kuspit,2002,p10.ة العليااجتاه الواقعي واالنعكاسات كأسلوب معتمد يف مع الشفافيات. عام 
  

  
 .م١٩٩٧،جمموعة خاصة،، ايدي، اكريليك على قماش  الفصول األربعة يف روميل: )١٢٦(شكل
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 ١٤٠

  :"Linda Bacon-  1942"   باكونا ليند.١٣
 نيويورك يف بداية التسعينات ، وذلك بعدما بنت نفسها كفنانة تصوير حمترفـة بـل          أتت باكون إىل  

ونرى كـذلك   . ومن خالل رؤية أعماهلا نرى األسلوب اخلاص واملتميز ا        . وضليعة يف كاليفورنيا    
-١٢٤-١٢٣(شكل  .التقنية املستخدمة يف رسوماا واملعاصرة يف الطبيعة الصامتة اليت متيزت برمسها          

١٢٥(. ( Meisel & chase,2002,p25)  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مولعة  كنتا عندمهتاف الطفل، وأنا :)١٢٤(شكل
  .م١٩٩٤، ٧٠×٤٨بالغىن، باكون، زيت على قماش 

 

جمموعة سم،٩٦×٤٨لى  كتان، ليندا باكون، زيت ع االبتسام والقوة): ١٢٥(شكل
 .م١٩٩٩خاصة،

ت الضوئية،باكون، اهلروب واملفرقعا): ١٢٣(شكل
  .م١٩٩٦  ٨١×٥٤زيت على كتان
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 ١٣٩

فقد أحدث كلوز بل واكتسب التحكم . مبدع ويل يف تصوير كل ما هو مج     جيله كفناين ويعد كلوز 
لون، العن  البعد يف بعض لوحاته  كلوز  حاولعالوة على ذلك فقد   . يف عمله وأخضعه لنظام معني      

 أدوات املائدة يف لوحات زيتية      سمقام بر  باألبيض واألسود ،و    بعض صوره  وعلى درجة احلصر عمل   
  .(Aranason,1986,p605).كبرية ولوحة جدارية

  

 اجلرافيك ، الباسـتيل ،      لتعبري املختلفة مثل  ولقد استخدم كلوز سلسلة واسعة من وسائل ا       "
ولكن تلك الصور الشخـصية الـيت       . الكارتون، األلوان املائية ، احلرب وسلسلة من األساليب التقنية        

 باإلدراك و احلس معتمدا  فيها على مستويات وأنواع خمتلفة من املعلومات املرئيـة الـيت          تثري رمسها
                ).(Lebensztejn,2001 .توضحها الكامريا أكثر مما يوضحه الشخص عن نفسه

  
  Airbrushويف السابق كان يرسم  بفرشاته الكثيفة الشعر، لكنه تبىن الفرشـاة اهلوائيـة  

 الناعم،  الذي يرغبه يف أعمالـه        ضل إزالة كل الوسائط وذلك ليحقق التشابه احلقيقي       ووجد أن األف  
وىف نفس الوقت استخدم الصور الفوتوغرافية كنقطـة        . كذلك السطح الناعم للطباعة الفوتوغرافية    

 ، فاختصر استهالك الوقت للعمل الطويل الشاق لنقل الـصورة    التحضريية للبدء بدل من الرسومات   
ولقد قرر الفنان كلوز رسم الوجوه فقـط   .صيلها يف اللوحة الزيتية بوسائل الطباعة احلديثةوكل تفا

، ولقد تطلب الواحد من أعماله العمل لعدة        اختار فقط الرؤوس العريضة اجلبهة    لنفسه وأصدقائه ، و   
  .(Aranason,1986,p606) . شهور
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 ١٣٨

  :"Chuck  close-1940"شاك كلوز ت.١٢

أي أنين أنتقي الزاوية    .  فوتوغرافية  لقطات  من لوحايتإنين أحاول أن أقدم     "فنان تشاك كلوز    يقول ال 
 فإنين  تلك الزاوية حنو  ولو نظرت   جيدا  أجده   التكوين قد     حنو هذا    تركيزفإنين لو نظرت ب   . اليت أريد 
الهتمام لكل ماهو وترى الباحثة أن الفنان يقصد مبقولته السابقة أنه يعطي نفس ا. " أيضا جيدة اأجده

م ، فإن كل أعمال الفنان كلوز قد انـشقت مـن الـصور              ١٩٦٧ ومنذ عام    .موجود أمام عينيه  
، ولقد اهتم أكثر من أي فنان واقعي آخر باستخدام املرئي إلمكانيات قد سبق إمهاهلا أو                ةالفوتوغرافي

  ).١٢٢( شكل ).(Lebensztejn,2001 ".التعرض هلا خاصة فيما خيص أشياء مل يتم التركيز عليها من قبل
  

لوكاس ، نقش 
 م١٩٩٣سم،٣٦×٤٦،٥خشيب،،

  ألوانكتلة
 م ١٩٩٣.مس٨٠×٧٩أليكس،

جون،طباعة شاشة 
 م١٩٩٨سم،٥٤،٥×٦٤،٥حريرية،

ليزي ، نقش خشيب، 
  سم٣٥×٤٣إميا، نقش خشيب، م١٩٨٦سم،٢٥×٣٠،٢٥

 م٢٠٠٢

صورة ذاتية للفنان، نقش ، 
 م٢٠٠٠سم،١٥،٢٥×٢٨،٢٥

عدة صور شخصية ، كلوز، خمتلف اخلامات والوسائط  ): ١٢٢( شكل 
 .اللونية

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٣٧

  
فهي تعـرض يف موضـوعاا الفاكهـة والزهـور          . وتسعد يف النهاية بالنتيجة اليت وصلت إليها        

 كصورة سقالة بناء أو جمموعة      معتادة موضوعات غري    تعرب عن وأحيانا  ). ١٢١(شكل  .والزجاجيات
ة ،  ويف لوحاا ألوان غنيـة حـار      . بصرياملهم أن موضوعاا حتمل لون وحركة وفضاء        . صحون

 تقنيـة   و تها جبانب التصوير تقنية باأللوان الزيتيـة      ومن التقنيات اليت استخدم   . وهناك ألوان حمايدة    
   .silkscreen١السلك سكرين 

  
           

  
   
  
  
   
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                
  ". التقنيات" وسيتم اإلشارة إليها يف اجلزء الثاين من هذا الفصل. هي تقنية للتلوين 1

    .وجيب التنويه إىل أن الباحثة اكتفت باألعمال املنفذة باأللوان الزيتية للفنانة، وذلك لعدم وجود صور للوحاا املنفذة بالسيلك سكرين

إبريق شاي اليكا ، فش ، ): ١٢١_أ(شكل 
  .انش٤٨× ٦٠زيت على قماش ،

مطبخ نان ، فش ، زيت على ):١٢١-ب(شكل 
  .م٢٠٠٤ انش،٦٠×٦٠ قماش،

 .٢طبيعة صامتة ): ١٢١(شكل 
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 ١٣٦

 ":Janet Fish- 1938"جانيت فيش .١١
فقد ولـدت يف     . عليا ال  الواقعية  اجتاه جانيت فيش من الفنانات األمريكيات ، اللوايت برعن يف        تعترب  

 يف ماسوشوسـتس    Smith وخترجـت مـن جامعـة مسيـث       . م١٩٣٨عام   Bostonبوسطن  
Massachusetts   وقـد  .  معروفة بتصويرها للطبيعة الصامتة    فنانةوتعترب أفضل   . م١٩٦٠عام

 the  ن متـرو بوليتـا  فلها العديد مـن املقتنيـات يف املتحـف   . متيزت كذلك بإنتاجها الضخم 
Metropolitan Museum ومتحف ويتين للفن األمريكي احلديث the Whitney Museum 

of American Art .الفن يف شيكاغو  معهدباإلضافة إىل. وكالمها موجود يف نيويورك the Art 

Institute of Chicago  . حصلت على العديـد مـن الزمـاالت    . ويف العديد من أحناء العامل
  .واجلوائز

ونشاهد يف أعماهلا اهتمامها بالزجاجيـات واألجـسام        .  الداخل واخلارج  تعكس أعماهلا احلياة يف   
جندها ترمسها فارغة ومرة أخرى مليئة باملـاء لكـي تعـرض مـن خالهلـا الـشفافيات        . الالمعة

ة ودقيقة  فرسوماا مركب . أكثر قوة ومبرور السنوات أصبحت أعماهلا     ) . ١٢٠(شكل  .واالنعكاسات
 كل  مما يتطلب منها مهارة وجمهودا شاقًا لوضعرز الصغري جدا يف لوحاا ترسم اخل  حىت أا    .ومتغرية

عالقات بني اللـون والـضوء والـشكل         كذلك بال  امن اهتماما و. بقعة لونية يف مكاا الصحيح      
 علـى   إن أسلوا يعتمد    " وتقول  .  فين مطلق  لذلك فأعماهلا تبدو على سطح القماش لغز      . والفراغ
واليت خترج منها بتكوينات فنية عن طريق إعـادة ترتيـب     الفوتوغرافيةمن الصورة  واالستفاد العمل

  )Battcock,1975,p68 (."وتركيب عناصرها الفنية فتخرج منها بلوحات جديدة متاما

دوار الشمس و الكوتس ، ): ١٢٠-أ(شكل 
  .م٢٠٠٤ ،  زيت على قماش

ريش الطاووس والقمر ، ): ١٢٠ -ب(شكل 
 .م٢٠٠٦زيت على قماش ، 

 ١طبيعة صامتة ): ١٢٠(شكل 
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 ١٣٥

يف النهايـة تـشري     ). ١١٩( شكل   لشوارع املدينة  هتصوير يف تظهر   وأمجل أعمال الفنان بالك ويل    
قية فناين جيله  عن ب يف الواقعية العليا اليت انفرد ا الفنان والفنيةالباحثة إىل مدى تعمق الرؤية الفلسفية

ة يفعل إىل متيز إنتاج كل منهم عن غريه ، حيث اعترب كل منهم رائدا من رواد الواقع          وهذا ما أدى بال   
   .العليا

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
، ومخسة ، بالك ويل ، زيت على ٥٨ربيع : )١١٩(شكل 

  .م،جمموعة الفنان١٩٩١، ٣٨,٢٥×٥٠,٢٥قماش 
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 ١٣٤

  :"   Tom Blackwell - 1938"توم بالك ويل. ١٠
 املعقدة من خالل تصنيع الرسومات لألشكال الرمزية  اإلشارات رؤية بالك ويل    لقد استطاع 

 وجدت من خالل    اليت التعقيدات   يف أوسواء كانت تتعمق من خالل رسومات الدراجات البخارية         
 ولقـد   "يعرب الفنان ويقول    ) ١١٨(ففي شكل   .  أعماله يف إليها أشاركما  ) نوافذ احملالت (النوافذ  
 تعترب جـزء    واليت من خالل زجاج النوافذ      اخلارجي تصوير العامل    يفا  ستخدمهأ اليت الطريقة   أحببت
فهي أيضا حتمـل     جتاريب ،  من خالل    ا وجد اليتشياء  عترب واحدة من األ   تفهي    ،  من العمل  رئيسي

 الـيت  خالل االنعكاسات الرائعة واللغويـة  يال أحيانا فمن اخل ، إىل حٍد يشبه   الرسومات يفلتناقض  ا
فيها الكثري   تركيبات  هي وجود  احلقيقة  ف. اإلعجاب حنصل على  املختلفة سوف    شكالاأل يفتتحدد  

   (Meisel & chase,2002,p57 ). . اليت تربز  مجاليات رائعة للعملالضوء واملواقف الطبيعيةمن 
  

  
  
  

 والرسومات  األعمال يف دعوة الفنانني للتطور     الفنان بالك ويل   استطاع   هذه املوضوعات ومن خالل   
وهـذه  . تأثري جيد على املـشاهد  واليت  تترك     التكوينات املركبة وذلك بالتركيز على    .  املقدمة الفنية

ومل . املنعكـسة األسطح علىمؤثرات الضوء  اليت دعا إليها الفنان بالك ويل هي عبارة عن   التركيبات
كالً منهم نفـس   وأعطى ه الفنية ملوضوعاتالتكوينيف عناصر  توازنهتم باليعمل على ذلك فقط بل ا   

حـىت تكـون   .  ودرجات األلوان املختلفة ومدى وضوحها الفراغوذلك مبراعاة   .هتماماالالقدر من   
و كان للفنان بالك ويل طريقته يف التقاط الـصور           .ااإلحساس عند رؤيته   قادرة على تعميق     اللوحة

يف اللوحة  الرئيسة نقاط واليت تقودنا رأسا إىل ال.الوقوف على احد جوانب الصورةالفوتوغرافية وهي 
      (Meisel & chase,2002,p57 ).من خالل رؤية منظورية حمددة

  
  .، فرنسام،جمموعة خاصة١٩٩١سم، ٧٢×٤٨ على كتان ليكسنغنت، بالك ويل ، زيت: )١١٨(شكل 
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 ١٣٣

    :" John Beader -1938"جون بيدر . ٩
 وخياله الفين ملـيء يالحظ على هذا الفنان االجتهاد يف أعماله اليت نشاهدها خاصة يف الثمانينات ،     

األشـكال  .فقد شغلته موائد العـشاء والغـداء   . املطاعم التقليدية األمريكية على وجه اخلصوص       ب
  عمل يف الواقعيـة  ٣٠٠ إىل ٢٥٠ومن اجلدير بالذكر أن له ما يقارب الـ       ). ١١٧-١١٦-١١٥(

وقد عمد فيها إىل . م٢٠٠٠-١٩٨٠ولكن تسجيل هذه األعمال بدأ يف عام .م١٩٧٣العليا منذ عام    
   (Meisel & chase,2002,p29 ) .استخدام األلوان الزيتية واملائية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بيدر، زيت على عشاء بيندكس،): ١١٥(شكل
  .م١٩٩٦،جمموعة خاصة ، ٤٨×٣٠قماش 

 

  عشاء الربتقالة املستديرة،بيدر، زيت):١١٦(شكل
  .م١٩٩٦ ، خاصة،جمموعة٤٨×٣٦ على قماش

 

  العشاء النهري، بيدر، زيت على قماش: )١١٧(شكل
  .م١٩٩٦  خاصة،،جمموعة٤٨×٣٠
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 ١٣٢

  
  :" Ron Kleemann - 1937 " رون كليمان.٨

 ، فلقد صـور املدينـة    الفنيةيف أعماله تظهر اهتماماته. م١٩٧١منذ الفترة بدأت واقعية هذا الفنان    
وهو خريج كلية اهلندسة    . واعترب من مؤسسي الواقعية العليا    ). ١١٤-١١٣(وعربات البلدية شكلي    

 & Meisel ) .عالقات املركبةومييل يف أسلوبه إىل اهلندسية وال.  والتصميم يف جامعة ميتشغانةاملعماري

chase,2002,p161) .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .م٢٠٠٤ انش، ٣١,٧٥×٢٠,٧٥ االنعكاس، كليمان، زيت على قماش، ): ١١٣(شكل                      

  . برنارد وميسيل معرض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    خاصة ، ممجموعة ١٩٩٣سم ، ١٠،٧٥× ١٦ ، كليمان، اكريليك على لوحة،  مرور النمر):١١٤(شكل 
  .نيويورك
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 ١٣١

  :"John salt - 1937 "لتوسجون . ٧
 يبا ،  من اجليل األول تقر     كان الوحيد  ألنه التصويرية الغريبة    األعمال من   جون سولت  أعمال اعتربت
ه  رسوماتبتقسيم، بعد اختيار التصوير ، ولقد قام   Airbrush رسم باستخدام الفرشاة اهلوائيةالذي

وكانت هذه  ) .ساروا على جه     فناين اجليل األول     والعديد من ( والظالم   لإلضاءة حمددة   إىل أجزاء   
    (Meisel & chase,2002,p209 ) ).١١٢-١١١(شكلي  . بعد ذلكالطريقة متيز أعماله

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                
  
  
  

  .سم٧٩×٦٤ الغاز القابل لالشتعال، سولت، ألوان مائية، ): ١١١(شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

           
  
   

  .سم١٦٥×١٠٩ان،سولت، ألوان مائية، نالسقيفة واملخيم يف عربة الف): ١١٢(شكل 
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 ١٣٠

خالل كلماته، فقد قال إنه يستطيع أن       رؤية  وقد وضحت هذه ال   . الفوتوغرافية املتعددة اليت التقطها     
وأن صورة واحدة ال تستطيع أن      . خيتار ما يفعله وما الذي ال يفعله من خالل الصورة الفوتوغرافية            

 من اإلسهاب قد تناولت الباحثة هذا الفنان بشيءو ).٤٦٤م، ص١٩٩٦أمهز ، ( .علومات املطلوبةتعطيه كل امل
  .القوي على الواقعية العليااملؤثر  دوره الفين نظرا ل
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 ١٢٩

  
  
  

  
  
   
  
  
  

  
× ٣٩,٢٥طريق برود والشارع احلادي والسبعني ، ايستس، زيت على قماش، :) ١٠٩(شكل 

  .م١٩٩٢.سم جمموعة خاصة ٧٢
  

الكروم، الفوالذ املصقول ، الزجاج، ( مواد عاكسة  ما ينعكس على وقد عمد استس أيضا إىل تصوير     
 عليها مبهارة تستأثر باالنتباه     ، ونقل األشياء املرئية   )١١٠شكل  ) .(واألشياء املرئية من خالل الزجاج    

  ).٤٦٤م،ص١٩٩٦أمهز،.( يزيدها وضوحابلمن دون أن يعدل فيها أو يغري من طبيعتها ، 
  

  
  
  
  

  
  
  
  

، جمموعة ٤٦× ٣٤ارد ايستس، زيت على قماش، ،ريتش ممر سالك) : ١١٠(شكل 
  .م١٩٩٥.خاصة

  
 موضوعاته مسبقًا وإمنا خيتارها من بني اآلف الصور الـيت التقطهـا             حيدد  ايستس وعموما فلم يكن  

 فإن ايستس مل يسلط الضوء على الصور        .واقعيةعشوائيا من املدينة وعلى عكس غريه من مصوري ال        
لـصور  اإنَّ صوره تولد من جديد أثناء اختياره للمعلومات مـن           . شيةالفوتوغرافية يف لوحاته القما   
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 ١٢٨

تيب والتنظيم مها  من التكرار الدقيق ألي موضوع فالترةفتوالدت لوحاته بواسطة صور مشتق
كل هذه احليثيـات  . العامل الطبيعي والصناعيومها عامالن نادرا ما جندمها يف عشوائية      . حمور أعماله 

عاكس ، وهذه األسطح  بشفافيتها      فاألوراق العريضة للزجاج ال   . يبدع" ايستس"احتدت  لكي جتعل     
اإلحساس ويقوى .املشهد املرسوم س من خالل فراغ والعمق املرسوم و العامل الداخلي اخلارجي ينعك

   .(Aranason,1986,p607). الذي حيدثه استس دائما يف أعماله واالنتظامظامن التركيز احلاد بالالبانورامي
إن اإلار يف عمل ايستس يتمثل يف اإلتقان الشديد والذي جيعل عمله يبدو وكأنه إعـادة                

ن كلما نظرت إىل أعمال ايستس اتضح لك أنه         ولك). ١٠٨( شكل  ) . تقليد الصورة متاما  ( إنتاج  
يعتمد على تكوينات هندسية مصممة بعناية من النوع الذي نادرا ما تلتقطـه الكـامريا وتكتـشفه      

   ).,lucie-smitth,2001.( بنفسها

 جمموعة ٦٦×٣٥، جبل الصحراء، التاكسي البحري ، ايستس، زيت على قماش، ) ١٠٨(شكل
  .م١٩٩٩خاصة ، 

  
دينة بكل ما حتمله مـن       امل  يف   ة املوجود ملشاهدبا لكامل ا اإلملام ب ريتشارد ايستس  ولقد قام 

فناين الواقعية العليـا     أوائل من   حبقويعترب  ،  توثيقلل فنية    وتكمن أمهية ذلك يف كوا وسيلة      حقائق ، 
صورها إضـافة إىل حـساسيته       ي اليتمن خالل الرسومات    وذلك  . اصةخفنية  ة  رؤيالذين ميتلكون   

 الـيت بـسببها      و.  التصويرية املعربة    لألعمالاحملددين   الفنانني   أكثر من   اليت جعلته .  تعبريية الفائقة ال
وقد .  عربوا إىل حد كبري عن املشاهد احلديثة واملعاصرة يف فن التصوير            املصورين الذين  أهممن   ترباع

ويف .  البعد واملسافاتتعارسم بناطحات السحاب واهتم بالرسم املنظوري الذي ميتد لتوضيح انطبا       
  Meisel & chase,2002,p11-22)( ).١٠٩( شكل .  أعماله تبدو املدينة مزدوجة الرؤية
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 ١٢٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

فالفنان ايستس  مييـز     . لتأثري املوجودة يف املنظر     ونظرة ايستس لنيويورك تتضح يف تقنيات ا      
فحقيقة ال نرى أبداً شارع . بني شوارع املدينة بتكوين خدع تشد االنتباه للسطوح الناعمة واملصقولة

فاالختالفات احلادة يف أعماله تثري النشاط      . يف هذا الطريق كلما تقدمنا يف  املنظر كما أشار ايستس          
كما لو كانت فوضى غري متوقعة بينما جنـد يف نفـس   ألول وهلة رى املدينة   فن. وال تسمح بالثبات  

  .(Prendeville,2000,p175 ). . املعقد للسطح املرسوم الفين الوقت التداخل للتركيب
  

فهو ال يعمل من صورة     . عليا   ال ة اجلوهرية للواقعي  البؤرةهي  " ايستس "نوتعترب أعمال الفنا  
 خمتلفة إىل أن     تكوينات فنية    أو أكثر ، يوحدهم يف       صورتنييعمل من    لكن على األصح فإنه      واحدة  

اخلاص  فهو يريد شيئًا ما أكثر تعقيـداً          "  إحساسه الفين " فله   .تتضح رسوماته الشخصية اليت متيزه      
 ستعمل يف رسوماته الفرشوال ي.  ومن املمكن أن يسجل بالكامريا قبل البدء يف العمل      ً.وأكثر إقناعا 

برباعة بل مع تأكيد رشيق وثابت لـضرباته فرسـوماته متثـل             فقط ويستخدم فرشه     ة الشعر الكثيف
لوحاته املصورة املركبة مليئـة باإلحـساس   ويف أعمال فناين الواقعية العليا، وضوحا  الشفافية األكثر   
  .العايل بالواقعية 

  

، جمموعة ريك ومونيكا ٦٥×٣٨، نشاط ، ايستس، زيت على قماش، )١٠٧(شكل 
  .م١٩٩٥سيجال  ، نيويورك ، 
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 ١٢٦

  
  :"Richard Estes   -1936 "ريتشارد ايستس . ٦

يعد الفنان ريتشارد ايستس من أهم فناين الواقعية العليا، ومن أوائل الفنانني الذين افتتحوا معـارض                
ومن أهم  ). ٤٦٤م،ص١٩٩٦أمهـز، .(ويعترب ريتشارد إستس من احملترفني األوائل يف هذه احلركة        .هلذه املدرسة 

ودرس مبعهد الفنـون  ،  ) Ken Wanceكن وانس ( ولد مبدينة . احملافظني عليها كفن عند العامة
م وبـدأ يف االنـشغال    ١٩٦٦وقد عمل كفنان حىت عام      . م١٩٥٦ حىت   ١٩٥٢بشيكاغو منذ عام    

 نشاهد املهارة واملثـابرة     ر اخلاص به  يصوتمن خالل معرض ال    و .صورة  البالتصوير متاما، وأخذ يقلد     
 أعمالـه حـىت عـام     لوحة من١٣٠وقد أكمل   . الفعلية اليت ميتلكها الفنان كأداة أساسية يف عمله       

. ولكن بعد ذلك بسنوات قليلة أصبحت أعماله شيئًا ال بد منه ملطالعي املناظر احلـضرية              . م١٩٩٠
  ). Goodyear,  1984,p(). ١٠٧-١٠٦(شكلي 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

    
  
  

ومن املالحظ على أعماله التطور املتزايد لألشكال اجلديـدة يف املوضـوعات والتقنيـات              
. الواقعومن املشاهد يف أعماله أا جتمل صورا من . متكاملة  فنيةىل خلق رؤيةاملستخدمة الذي أدى إ

فلقد صور ريتشارد ايستس بعض واجهات أبنية نيويورك وحمطات الس فيغاس ، معتمدا على الصورة 
الفوتوغرافية الستحالة الوقوف يف املدينة وتصوير حمطة برتين أو أحد شوارع نيويورك انطالقًا مـن               

واجهة ال قيمة هلا    وهو عندما صور واجهة أحد األبنية القدمية، من القرن التاسع عشر ،           .قع نفسه واال
الـوعي  "  ، إمنـا أراد التأكيـد علـى أمهيتـها شـاهدا علـى                ة احلديث دنختطيط امل بالنسبة إىل   

  ).٤٦٤م،ص١٩٩٦أمهز،"..(التارخيي

× ٢٠اكريليك على خشب، تفاصيل مربع الوقت، ايستس،  ):١٠٦(شكل
  .م١٩٩٩ ،نيويورك، ميسيل لويسجمموعةسم ١٣٣,٢٥
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 ١٢٥

   :"ottingham CobertR-1935"   روبرت كوتنجهام.٥
 ويعترب مـن    .Prattم ، ودرس يف معهد      ١٩٣٥ يف عام    Brooklyn فنان أمريكي ولد يف بروكلني    

وكأي فنان اسـتخدم  . أسس نفسه يف السبعينات   . أهم فناين اجليل األول من مصوري الواقعية العليا       
شـاراا يف   ركز يف أعماله على اإلعالنات التجارية وإ      . الكامريا يف تصوير املوضوعات اليت خيتارها     

فله سلـسلة    : تأعماله أخذت طابع التسلسال   ). ١٠٣(شكل  .أمريكا يف األربعينات واخلمسينات   
، سـكك حديـد ،      ) ١٠٤(بنايات ، إشارات،  كلمات ، أعداد ، رسائل ، صور، أحرف شكل            

  ).١٠٥(شكل. ومؤخرا جدا آالت الطباعة
  
  
  

 -٢٠٠٥ -١٩٩٧ ، طبعة حجرية ملونة ، R,V,P,Tاألجبدية األمريكية ، ): ١٠٤(شكل 
  .م٢٠٠٢ -١٩٩٧

 ٤٢روكسي ، كوتنجهام ، طباعة حجرية ملونة ، ): ١٠٣(شكل 
  .م٢٠٠٢ انش ، ٤٢×  ١/٨

، CORONAاهلالة ،): ١٠٥(شكل 
كوتنجهام،زيت على قماش ، 
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 ١٢٤

  : "Richard Mclean  - 1934 "ريتشارد ماكلني. ٤
 أعماله أولولقد كانت   .  قام برسم دوريات البوليس      الذيوحيد   هو املصور ال   ريتشارد ماكلني كان  

  بعد ذلـك   من خالل االت ، ولكنه بدأ      الفوتوغرافية   الصور  ب الستعانةالفنية الشعبية قائمة على ا    
 احلـصان  يف ذلـك    مـاكلني  ، فلقد وجد     الغريب الشمال   يفالتقاط صور خاصة به ، وكان ذلك        ب

 وقام بتصوير الشوارع مثلما     ،)١٠٢-١٠١(، شكلي )أمريكا( نشأته  نطقة  واملشاهد الغريبة املعربة مب   
 ميثـل القـوة     ية حيث مريكأوقر  ت  عالمة قام بتصوير الشاحنات والدراجات البخارية ويعترب احلصان      

  .  (Meisel & chase,2002,p169 ) . احلقيقيواجلمال 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
اللوحة الغربية بروديسة ، ختتلف عن الغرب، ماكلني  زيت ): ١٠١(شكل   

  .م١٩٩٣، خاصة،جمموعة ٧٠×٤٨على قماش 
 

يت ، ماكلني  ز اللوحة الغربية مع االسترايل شيبارد): ١٠٢(شكل 
  .م١٩٩٤الفنان،سم،جمموعة ٧٠×٤٢على كتان 
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 ١٢٣

ومن املالحظ خلو أعماله من حضور إنساين كبري إال ما ندر منها ، واقتصرت على مشس كاليفورنيا                 
 فلم ميل بيتـشتل إىل      )١٠٠-٩٩(شكلي  .فاملشاهد تعطي إحساس الفراغ والعزلة والوحدة     . القوية
  .    التعقيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  سم، ١٢× ٩ل، ألوان مائية على ورق ، ت الباين، بيتش–السيارة املغطاة ): ٩٩(شكل             
  .م١٩٩٩ نيويورك، قطع هاريس الفنية             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   سم، ١٤×١٠ل، ألوان مائية على ورق ، ت، بيتش فرانسيز سوبارو درب): ١٠٠(شكل                        
  .م١٩٩٨،  Massachusettsماسوشوستس ، /  ليندا وتشادويك وبيل بايرنجمموعة             
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 ١٢٢

  
  :"Robert Bechtle   -1932 "لتروبرت بيتش. ٣

. م١٩٦٣وذلـك يف سـنة      . كان الفنان بيتشتل من أوائل الفنانني الذين حققوا الواقعية يف أعماهلم          
يف أعماله جنده قد ركز على .كة زمخًا يف السبعيناتوكانت أعماله من أهم األعمال اليت أكسبت احلر

شكلي . ومتيزت أعماله باهلدوء والسكون   .شوارع كاليفورنيا ، وعلى البيوت وعلى مواقف العربات       
   . Bishop,2005.p28) .(و نفذ الكثري من أعماله باجلرافيك واأللوان املائية). ٩٨-٩٧(

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

سم ، جمموعة ٦٦×٣٦ل، زيت على قماش، توقت مبكر من يوم األحد، بيتشالشارع العشرون يف ) : ٩٧(شكل 
  .م١٩٩٧، الفنان 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  .سم، جمموعة  خاصة٥٨×٤٠،زيت على قماش ،لتاجلزء العشرون وتكساس، بيتش): ٩٨(شكل 
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 رسوماته ، وفيما بعد استخدم فرش       وقد كان موريل يستخدم العدسة املكربة يف      . أن خيربك عن ذاته   
م عاد مـوريل إىل     ١٩٧١ومنذ عام   . الرسم ذات األلياف الكبرية ، ومل يعد يستخدم العدسة املكربة         

ولـه  . استخدام األلوان املائية اليت كانت تعد الوسيط األول له  وهي وسيط تقليدي للفن االجنليزي              
ب ، فكان يقوم بإمساكه ووضعه ما بني عينيـه          تقنية خاصة يف رسم النماذج من القوارب و األلعا        

والقماش الذي يرسم عليه ، حيث يكفيه أن ينظر بعينه اليسرى حنو النموذج وبالعني اليمىن ينظر إىل                 
 التحليـل النفـسي  مبجـال   وكـان مـوريل يهـتم   ).٩٦(شكل . ما يرمسه يف لوحته دون توقف     

.Lebensztejn,2001).(  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
                
  

  .م١٩٨٢  زيت على قماش، املراكب، موريل،): ٩٦(شكل                                   
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 ١٢٠

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  .زيت على قماش. بالقرب من جنوب أفريقيا، موريل): ٩٥(شكل 
  

م ، وهي عبارة عن صور أحاديـة        ١٩٦٥م حىت   ١٩٦٤ سنةوريل يف بدايتها        وكانت لوحات م  
 حربية وحبارة ، وكان يغلب على نسق لوحاته اللون املعتم    رمسها من صور فوتوغرافية لسفن     اللون مت 

إن الرسم الذي ال يستويل     " ويقول موريل   .  الفوتوغرافية صادرواليت مل تنل رضاه ، حىت الحت له امل        
وكان موريل يصف نفسه وهو يرسم كأنه جراح وأن النـاظر           .  باأللباب ال يعد رمسا      العقل ويأخذ 

  ".لتلك اللوحات يشعر وكأنه مريض وحتت تأثري املخدر
 Matisse٢، أو ماتيس    )م١٩٧٣-١٨٨١ ( Picasso١    ويبني موريل بأن اإلنتاج الفين لبيكاسو       

هي أعمـال تـشبه   ). ١٦٦٩ -١٦٠٦ ( 3Rembrandent،  أو رميرباندت )م ١٩٥٤-١٨٦٩(
.  منه ةولكن عمالً من أعمال موريل جتده نسخة طبق األصل من مصدرها األساسي النابع            . شيئًا ما   

 هو الذي ميكـن  تعبريهذا إن دل على شيء ،فإمنا يدل على استقاللية موريل يف لوحاته ، حيث إن ال        

                                                
 جانمو م يف ١٩٧٣  أبريل٨ وتويف يف بإسبانيا مالقا م يف ١٨٨١  أكتوبر٢٥ولد يف ) (Picasso(واملعروف باسم بيكاسو ) Pablo Ruiz(بابلو رويس  1

أجنز العديد من األعمال أثناء فترة     . الفن املعاصر  م، شكلت أعماله عالمة مميزة يف تاريخ         ١٩٠٤ عام   باريساستقر يف   . إسباين وحنات   فنان تشكيلي هو  ) بفرنسا
  حياته الفنية الطويلة

فوق يف أعماله على ، ت)fauvism(من كبار أساتذة املدرسة الوحشية . وهو رسام فرنسي)  م١٩٥٤-١٨٦٩(عاش ) Henri Matisse(هنري ماتيس  2
  .يعترب من أبرز الفنانني التشكيليني يف القرن العشرين. أقرانه، استعمل تدرجيات واسعة من األلوان 

هو )  م١٦٦٩ أمستردام -١٦٠٦(عاش ) Harmenszoon Van Rijn(وامسه األصلي هارِمنستسون فان ريني ) Rembrandt: باهلولندية(رامربانت 3
 .امتاز مبعرفته العلمية بنظريات الضوء والظالل.  م١٦٣١ منذ سنة أمستردام يف مدينة رسّام هولندي، استقر
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 ١١٩

  :"Malcolm Morlay -  1931" مالكومل موريل .٢
 برسم صور قائمة على أسلوب اإليضاح وهو النوع         - الربيطاين األصل  – هذا الفنان    كانت بدايات 

  ).٩٤(ية على سطح حبر أزرق مثالً شكل الذي نشاهده يف النشرات السياحية ، مثل سفينة حميط
 ( Lucie -Smith.p209)فلوحات " Morley" واليت رمسها يف منتصف الستينات قد سببت صدمة حمليب 

الفن ألنه وعلى ما يبدو أا كانت تقدم نوعا من الواقعية أكثر ثباتا من النوع الذي اعتادوا عليه من                   
 كـذلك  سياحية،اللوحات عن السفن واملشاهد القد عربت  ف . Pop Artمدرسة الفنانني الشعبيني

ظهرت أعماله األوىل كما لو كانـت       ف.  يف حياته  عربت عن قيما ومواقف عائلية ثابتة مر ا الفنان        
 .ومناذج اعتمدها عنـد الرسـم   إعادة لرسم صور  البطاقات الربيدية ومشاهدته العادية أثناء السفر

Battcock,1975,xxvi)(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .م١٩٧٠ايسيز يف املنتزه املركزي ، موريل ، زيت على قماش، ): ٩٤(شكل       

  
 سن احلادية عشر شغوفًا ومولعا بنماذج الطائرات واملراكب اليت يصنعها مـن      صغره يف  وكان يف     

يف الفـن    يرسـم لوحـات زيتيـة        وكان معجبا لدرجة كبرية بالرسامني اإلجنليز ، وبدأ       . اخلشب
 وكـان . للمطابخ اإلجنليزية خاصة ، ومناظر يته عن الريف واحلضر االجنليز    التجريدي، وكانت لوحا  

 ومل يكن هذا . أنه حيدث حركة تغيري يف املوضوعات الفنية املختارة للتعبري عنها         دافع موريل األساسي  
 كروت البوستال ، ودليل السائحني،  يف  لكن و  اليت رمسها بكثرة ،       القوارب  حمصورا فقط يف   الشيء

  هيرمسها اهتم بوضمن اوعة اليت .والتقومي السنوي والصور الفوتوغرافية املطبوعة من مجيع األنواع
  ).٩٥(شكل . حيوانات جنوب أفريقيا
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 إىل  الفوتوغرافيةكل إمكاناته لتحويل الصور      وظف   قديرى أنه   "  وينجزرالف ج "الفنان الكاليفورين   
 الفرشاة الكثيفة  "جوينجز " و استخدم . الشفافية على اللوحة الزيتيةتعمدفهو ببساطة ي. لوحة فنية

 لكن مع التأكيد على التقنية املسيطرة يف أعمال فناين          Airbrushالشعر وفضلها عن الفرشاة اهلوائية    
  .(Aranason,1986,p606) .. الالمع الناعم اللوحةسطح االحتفاظ بقعية العليا أال وهيالوا

  
سم ٦٠×٤٢ زيت على قماش .ز،جكامير، جوينالسيد  إمرباطورية   :)٩٢(شكل 

  .خاصةم،جمموعة ١٩٩٢
  

  
  خاصةم،جمموعة ١٩٩٣سم ٧٢×٤٨ زيت على قماش .ز،جعشاء آنسة ألباين ، جوين: )٩٣(شكل 
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 ١١٧

  :  )اجليل األول  ( أهم رواد الواقعية العليا وأهم أعماهلم الفنية حسب الترتيب الزمين
    :" Ralph Goings  -1928 "رالف جوينجز. ١

دما كان رالف يعمل أوىل لوحاته الزيتية ، ويسلك يف ذلك مسلكًا سريعا ،              م ، وعن  ١٩٦٩منذ عام   
فقد كان وما يزال يهتم برسم املطاعم من . وحىت وقتنا احلاضر ما زال يف مسلكه الذي حدده لنفسه  

، وكانت هذه املوضوعات هـي الدعامـة األساسـية    "still life"الداخل ويرسم الطبيعة الصامتة 
 لزجاجـات   رالـف  أعمـال  يف لتفاصيلا ولقد ظهر العديد من      ).٩١-٩٠(شكل.ةلرسومه الواقعي 

مبهارات وتقنيات رائعة    يف تعبرياته     باالستعانة عةومتيز رالف باملهارة والربا   . تشب وموائد الطعام  االك
 فهو حيافظ على ضربات فرشاته "Drawing &Painting "بالكامريا ، ومن مث بالرسم والتصوير 

  .(Meisel & chase,2002,p131 )  .تمرارية ، وذلك لدفع الواقعية بعملية ونشاطبتماسك وباس
  

  
  

  
  

 يف بتحديد دور الكامريا كوسيلة الكتساب املوضـوعية         األوائلولقد قام معظم املصورين     
 اليت من الكثافة     وبتجميع كالٍّ  . الصور اللتقاطق هذه العملية وقت كبري      ستغرت و عباملوضواالتصال  
 مبعىن أن الكثري من رواد الواقعيـة   – عملية الرسم    أثناء اخليايل هذه العالقة بالنسبة للجانب      يف توجد

العليا قاموا بتصوير املوضوع املختار بالكامريا  يف عدة لقطات ، ومن مث يقومون باختيار اللقطـات                 
 الذي يقرب بني    - الرسم ومن مث يأيت دور اخليال أثناء     . املناسبة يف صورة واحدة، أي لزيادة الكثافة        

 إىل أو ترمجتـها   .اللقطات املختارة مع احتفاظ هؤالء الفنانني باملوضوعية يف اختيار الصور املعـربة           
  )  Meisel & chase,2002,p11-22( ).٩٣-٩٢( شكل.لوحات مجيلة

  
  

  
  ز،ألوان مائيةج ، جوينسكريةال):٩٠(شكل 

  م،جمموعةس١٢,٥×١٠,٥على ورق،
  .م١٩٩٤، .روبن و ديفيد روبينوف فلوريدا

 ز،ألوان مائية على ورقجسكر ، جوين) : ٩١(شكل 
  جمموعةسم ، ١٦,٢٥×١١,٥

  . م١٩٩٣، .نيويوركريك ومونيكا سيجال ، 
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 ١١٦

جند أن أعمـاهلم  Superrealism األعمال التصويرية لفناين الواقعية العليا    ظهور ومنذ بداية 
 لفنـون  قدم مكاسـب واضـحة  الذي . فلسفة هذا الفندراك إل الفهم ازديادعربت عن   التصويرية  

 عي، جند أنه قـد الواقهلذا التصوير  وبالنظر.  وفنون التصوير يف القرن احلادي والعشرين لتصوير عامة ا
  ).  chase,2002,p11-22( وتقدمه عن اتمع، ومدى ثقافتهحاسيس املعربةأل بترسيخ اونقام هؤالء الفنان
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 ١١٥

  :الواقعية العليا أبرز فناين 
بيانه الذي صرح فيه     Meisel، الفنان ميسيل    Superrealismأصدر األب الروحي للواقعية العليا      

.  القدرة التقنية جلعل العمل يبدو وكأنه صـورة فوتوغرافيـة  ابأن فناين الواقعية العليا جيب أن ميتلكو 
سمهم إىل ثالثة أجيال، اجليل األول      حيث ق ا باحلركة وفنانيها،    ثالثة مؤلفات، عنيت مجيعه   وأصدر  

.  التقنيات اجلديدة يف أآلت التصوير واألجهزة الرقمية  قدم واجليل الثاين الذي  . الذي قدم هذه احلركة   
 كما أقام هلم مقر عـرض دائـم         . وأكمل اجليل الثالث املسرية الفنية     .فكانوا أكثر دقة من سابقيهم    

اشتمل على عرض أعمال فنية تتسم بإعـادة بنـاء   ،  م١٩٦٠يف منتصف عام .للوحام يف نيويورك 
  . للصور الفوتوغرافية خبامات األلوان الزيتية واملائية واألكريليك

  روبـرت بيتـشتل  - مالكومل مـوريل –    Ralph Goings رالف جوينجز:  األول١اجليلمن 

Robert Bechtel Malcolm Marley  - ريتشارد ماكلني Richard Mclean  - روبرت 
  والرسام اإلجنليـزي – Richard Estes ريتشارد ايستس  Robert Cottingham كوتنجهام

 John جـون بيـدر   - Ron Kleemannالفنان رون كليمـان  .  John Salt-جون سولت 

Beader -توم بالك ويل  -Tom Blackwell  جانيت فيشJanet Fish-  
 - Don Eddy دون إيـدي  -  Linda Bacon - ليند باكون-  Chuck Closed شاك كلوز

 Kimالفنانـة  كـيم ميندينـهال     :اجليـل الثـاين  ومـن  Stephen Fox - ستيفن فـوكس  

Mendenhall-  .الفنان ديفيز كون- Davis Cone    جلينري توتـور Glennray Tutor - 
 Bertrand Menielبريتراند مينيل: اجليل الثالث ومن   Bernardo Torrensبريناردو  تورينس

 ، رافـيال سـبانس   Roberto Bernardi، روبريتو برينـاردي   Clive Head   يد، كليف ه
Raphaella Spence .  

  
  

بأا معتمـدة      ) .-م١٩٣٠(  الفنان األملاين ٢ Franz Gertschوهي كحركة أمريكية فسرها 
 .Pop Artفالتصوير الواقعي ظهر كسلسلة الفن الشعيب . على املوضوعات اليت تتعلق باحلياة املدنية 

 معتدلة هادفـة     Superrealismفالواقعية العليا   . بالرغم من االختالفات التنظيمية الواضحة بينهما     
 استخدامات وسائل وسائل   بالتطور يف    وهلا عالقة مباشرة    .لفكرة العمل الفين  مهتمة بظهور تفسريي    

  ). (Honoure & Fleming,2005,p615-616 .التكنولوجيا احلديثة إلنتاج األعمال الفنية
  

                                                
  Meisel، الفنان ميسيل Superrealismقامت الباحثة بتقسيم الفنانني إىل ثالثة أجيال، تبعا لتقسيم األب الروحي للواقعية العليا  1
  .""documenta 5 in Kassel in 1972يعترب فنان مهم منذ ظهوره يف معرض  دوكومنتا اخلامس . فنان سويسري معاصر 2
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 ١١٤

  
نظام خـاص    اخلاصة به ضمنواقعيةبتحديد الرسومات التصويرية ال بعضا منهم أيضا      وفيما قام  .٥
كل ذلك يتضح   . فمن الطبيعي أن حيمل كل فنان بداخله ثقافة وفكر خيتلف فيهما عن فنان آخر             . به

  .من خالل متابعة أعمال الفنانني وحتليلها
  
 واملقصود هنا هو حتويـل التكـوين        – للصورة الشبكي   التقسيم   علىعضا منهم   اعتمد ب ولقد  . ٦

امللتقط يف الصورة الفوتوغرافية إىل شبكة من املربعات بنسب هندسية معينة بغية نقلها بنفس النسب               
 تالصحيحة عند التكبري والتصغري على اللوحة، وهذه الطريقة القدمية استعاض عنها البعض بـاآلال             

بالتفاصـيل  واعتنوا مجيعـا     - والتصغري احلديثة تبعا للتقدم التكنولوجي يف والوسائل احلديثة        التكبري
  . Meisel & chase,2002,p11-22)( .. عام يف العمل الفينإحساسيثريه الضوء من  الدقيقة من خالل ما

  

" يف أن   إن مما الحظته الباحثة على املدرسة وأعماهلا يتضمن ويتفق مع الدكتور الرصـيص              
الواقعية العليا تذهب إىل تصوير األشياء بشكل دقيق جدا مياثل أو يتفوق على التصوير الـضوئي ،                  
ويتنافس الفنانون يف هذا إىل تصوير املواضيع ذات العناصر الصغرية والصعبة اليت تتطلب من الفنـان                

     ).٢٦م،ص١٩٩٨، ١الرصيص (  ."التأمل والتدقيق الشديدين
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 ١١٣

ألا تتطلب أشياء أخرى باإلضـافة إىل       .ثالث بوجه عام  ومل تظهر الواقعية العليا يف العامل ال      
إا تستلزم مناخا ثقافيا متقدما وتفرغًا كامالً وقدرة اقتصادية عالية ومهارة يف استخدام . املوهبة الفذة

التكنولوجيا احلديثة ودراية باملعطيات احلضارية من أجهزة واآلت وعدسات ومكـربات ومعـارف         
.. الرواية  .. جهة نظر للحياة وموقفًا اجتماعيا خاصا، يعرب عنه كما تعرب القصة            واسعة متنح الفنان و   

كما أنـه  .ألن الواقعية املتميزة فن روائي ، موضوعي، يعتمد يف تنفيذه على أدوات مكْلفة     . املسرحية
ريع من  ال تصرب عليه مطالب احلياة اليومية اليت تستلزم الكسب الس         . حيتاج يف إبداعه إىل وقت طويل     

السوبررياليزم، فن اتمعات املتحضرة خـرج مـن        .وهو أمر شائع يف العامل الثالث     . أقصر الطرق   
ألن الفـن التـشكيلي يف      .  حيتاج إىل الوقت الطويل حىت يتم  اإلبداع         فهو اتمع األمريكي الثري،  

  .ت تكنولوجية خاصةمفهوم السوبررياليزم خيتلف عن غريه من الفنون يف أنه حيتاج إىل أجهزة وقدرا
  )٥٩،٥٨م،ص ٢٠٠٠العطار، ( 

  
  :Superrealismانو الواقعية العليا الفنية اليت مارسها فنالتقنيات

 املنقولـة إىل    slidesوسائلهم املباشرة ميكانيكية آلة التصوير الفوتوغرايف ، الكامريا ، الشرائح            .١
ه  ما يعجز عنه بالعني اردة       ط ب الشاشة ، وبفضل هذه الوسائل يكتشف الفنان ، يف الواقع احملي          

فيصل يف عملية نقل الواقع ، إىل درجة هي من الدقة حبيث تثري الدهشة ، وتولد انطباعا بواقعية                  
  .ذات مالمح سحرية مذهلة، تتعدى الواقع مبغاالا

  
 مـن   ويتـضح . كرر   من خالل التصوير املت    الطبيعينتاج املشهد   إعادة  إ ب ونلقد قام هؤالء الفنان   . ٢

 من خـالل     وذلك شياءأل مالمح ا  يفالعمق املوجود   خالل مشاهدة أعمال فناين هذه احلركة مدى        
  . من زوايا متعددةلمناظر الطبيعيةالفوتوغرافية ل  الصورالتقاط

  
 ، واألطعمة، ومظاهرهم االحتفالية،   الناريةوالدراجات  ىل تصوير السيارات    إ ونصور امل اجتهولقد  . ٣

   . حىت يكون فنهم مرآة تعكس عصرهمصوير مظاهر اهتمامام وثقافاميف حماولة منهم لت
  
 تركز على   اليت اهلامة   األعمال أفضل بإنتاج يقومون   نانال ثالثني ف  صمازال مثانية من الفنانني من أ      .٤

بتوظيف العديد مـن   قام البعض اآلخر  فن النحت ولقد إىل  بعضهمانتقل ولقد . لعليااجتاه الواقعية ا  
  . التصوير يفلتقنيات ا
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  : م١٩٧٠ مصوري الفترة من عند املعاصر فن للدور تقنيات التصوير 

إن مصوري ما بعد احلديث قد جعلوا من املصور جزًءا من اللوحة ، فمشاعره وأهدافه امتزجت مع                 
فاالجتـاه  . الشكل ، فرجعوا للقدمي وتأملوه بأكثر واقعية وأعطوه حسا حركيا وفراغيـا وضـوئيا            

أما احلس الضوئي   .  اقترب إىل الواقع بصورة أكثر       امتد من املستقبلية إىل التصوير املعاصر و      ري  الفك
فكان ناتج فلسفة املدرسة التأثريية ولكنه أصبح ذا كيان ، فاللون له بريق قوي شفاف متضاد مـع                  

  ).١٩٦م، ص١٩٩٥زكي، رأفت .( .األلوان املتجاورة له فأصبح أكثر قربا من احلقيقة عن املدرسة التأثريية
  

 الصور الفوتوغرافية  بدالً من املوديالت، و البعض اعتمـد        م استخد  الفنانني حيث إن بعض  
عليها يف تسجيل املعلومات الستخدامها يف رسم اللوحات والبعض اآلخر قام بدراستها كأمثلة للرؤية 

فلقد أصـبحت  . خمتلفًا متاماًلكن وضع الصورة الفوتوغرافية يف السنوات األخرية قد أصبح     . املوحدة
 أن خصائص عدسة الكامريا ختتلط أحيانا       مع   -أي مؤكدة -الصورة الفوتوغرافية كلية الوجود جداً    

ومع ذلك جند أن بعض الفنانني الشباب الذين نشؤوا مثل معظـم أبنـاء              . مع طبيعة الرؤية البشرية   
 الـصورة  أمهيـة أو املراقبة، قد أدركوا جيلهم على فكرة أن الكامريا أصبحت ملحقًا ضروريا للنظر   

   .(Honoure& Fleming ,1995,p615-616 ) .الفوتوغرافية

  
ومل يستخدم فنانو الواقعية العليا الكامريا مباشرة رد نقل صور األشياء ، إمنا استعانوا ـا                

وا مـن  حني استفاد" آرت-بوب" ، كما فعل فنانو األسلوب اجلماهريي       " مجايل" بشكل استطيقي   
  .التصوير الفوتوغرايف يف وضع األلوان الصرحية والنقط النامجة خالل عمليات التحميض وما إىل ذلك

  ).٥٤م،ص٢٠٠٠العطار،( 
  

والواقعية العليا تتالىف ما مله عدسة العني البشرية ، وتعوض أخطاء العدسات الزجاجيـة،              
فقـد صـور   .امالً من العناصر املرسـومة وتنتج صورا تتفوق على الكامريا، وتتخذ شكالً حياديا ك   

ليس ا سوى قطعة كبرية من القماش يظهر      " بعد احلمام " لوحة بعنوان   " م١٨٢٥-١٧٧٤"رافايللو  
 وجمرد قدم يف أدناها ، أي أنه ليس من الضروري أن يصور الفنان انفعـاالت  .يف أعالها ذراع سيدة  

إال أا ذات طـابع     . يصورون احلقائق اردة    لعليا  فنانو الواقعية ا  . ن معىن معني  إنسانية لكي يعرب ع   
من هنا أمكنهم أن ينشروا أسـلوم عامليا،حيـث         . رمزي يف احلياة االجتماعية احمللية والبيئة احمليطة      

  ).٥٤م، ص٢٠٠٠العطار، .( خيتلف الرمز واملضمون باختالف اتمع الذي يوجد فيه
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 النهاية مما أدى إىل يفئله اإلعالمية  اتمع املستهلك ووسا بالتعبري عنرتبطمم الفنان الواقعي  االتز.١٣
 ).٤٦٠م، ص١٩٩٦أمهز،.(إىل اختيار البعض منهم موضوعات سياسية وعربوا عنها من خالل أعماهلم

 كـل لقطـة  ف ، حرصوا على دراسة العديد من الصور املختلفة لنفس املشهد    لعليا الواقعية ا  فنانو.١٤
واحد وحماولة   فالتقاطهم عدة صور للمكان ال     . نفسه   معلومات بصرية خمتلفة حول املوضوع      حتمل  

كذلك أخذ أفضل الصور ودجمهـا يف    كان هاجسهم ،  اختيار أفضل زاوية تعرب عن رؤية فنية متفردة         
 العليا على انتقاء الغري مألوف عند تنفيذ أعماهلم       تكوين واحد ، هذا كله يؤكد حرص فنانو الواقعية          

. (hubbard,2002,p1). 

رسامي التشخيـصية  أو  ١ New Image  اجلديدةرة عن فناين الصوالعليا  الواقعية وفنانخيتلف .١٥
 Honoure ).الذين ظهروا يف أواخر الستينات يف الواليات املتحـدة  2New Figurative  اجلديدة 

&Fleming,1995,p795) .  
الواقعية العليا تعكس رغبة الستعادة ما ندرك ، وميكن اعتبارها ظاهرة منوذجية لفكـر عميـق                .١٦

  .وبعيد املدى
 .اوم الفن التقليدي والتقنيات التقليدية ، وتعاجل منتجاا بالتقنيات املتقدمةتق.١٧
نظرا ألن إنتاجها متفـوق  .، يف استخدام الكامرية خاصة    حيتاج الفنان فيها إىل تدريب دقيق جدا      .١٨
 .جدا
 ).(Vergine,1996,p194 .مثلت يف عملها السلع املصنعة آليا ورفعت من قيمتها الفعلية.١٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .هو ن عني بالصورة كموضوع أساسي في الرسم 1
 .انتشرت في اوروبا وامریكا. معالجات الفنیة القویة والمعبرةهي حركة حددت المعالم بین الفن والالفن من خالل ال 2
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 املوجـودة  ءواخلدع اليت يدخلها الفنان إىل كامريته نستطيع أن نرى اجلمال املختبئ يف كل األشـيا            
 جهود  ومحلت رؤية فنية خاصةملكتفأعمال فناين الواقعية العليا . حولنا لنفتح أعيننا، لنراها وتبهرنا   

ولقد حددت  . ال مفعمة بإهلام مجايل مستمد من الواقع واحلقائق اليت حدثت فيه          تنم عن أعم  .مبذولة
 & Meisel ) .موضوعام وتوقعام الفنية من الثقافة والوقـت للعـصر احلـايل الـذي يعيـشونه     

chase,2002,p11-22 .  
  
 الواقعية لفن والتقنية   والفنية الفلسفيةملفاهيم  ابعض   من خالل اإلطار النظري الباحثة تستخلص

  :Superrealismالعليا 
رواد البـوب آرت  ( اختذ رواد الواقعية العليا املوقف االجتماعي الذي اختذه اجلمـاهرييون      .١

Pop Art ( اونفس املوضوعات تقريب. 
 . بفنهم إىل درجات رفيعة من الدقة واالتقان تقنياارتقوا .٢
  .قائم بالفعلالوجود وامل عالواقب  يف لوحامالتزموا  .٣
ويف رأيهم أن الواقع    .من زاوية منتقاة بعناية ، حبيث تعرب عن وجهة نظرهم         يكون  تصويرهم   .٤

 .يف حد ذاته أبلغ تعبري من أي خيال 
 .واقع بواقعية أكثر من العني اردةيصورون ال .٥
 .موضوعام مستقاة من بيئتهم احمللية  .٦
ن والذواقـة ، وجيـذبوهم إىل        مجاهري املـشاهدي   يتواصلوا مع  استطاعوا أن    الفينبأسلوم   .٧

 ).٥٧،٥٦م، ص٢٠٠٠العطار،.(الفنيةمعارضهم 

الواقعية العليا تسعى إىل ختطي ما يربط اإلنسان بالطبيعة من إحساسات مباشـرة  وذلـك                 .٨
 .باستخدام الصورة الفوتوغرافية

ثل يف  استخدام الكامريا كوسيلة وصفية يف اال الفين ال ينفي بالضرورة العنصر الذايت املتم             .٩
 .ميول الفنان ورغباته وما متليه عليه يف اختياراته هلذه الصور الفوتوغرافية

  استعان بعض فناين الواقعية العليا ببعض خدع انعكاس األشكال على الـسطوح الناعمـة              .١٠
 .واملصقولة وذلك باالستعانة بآلة التصوير الفوتوغرايف

    أو أكثر يف تكوين واحد مميز يعرب عـن  يتنيبعض الفنانني اجته إىل دمج صورتني فوتوغراف   .١١
 .وجهة نظر الفنان اخلاصة

فناين الواقعيـة   بعض   حمور أعمال     األشكال واأللوان يف التكوين الفين كان      تنظيمإعادة ترتيب و  .١٢
 .العليا
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 ١٠٩

ـ   إ احقيقي يكون    قد وهذا " تأويالً  دائما كونيس إن عمل الفنان  :" قال   حيث   ا ذا كان قائم
ومن ثَم تنفيذ   .  حنو االلتزام بالتصوير الفوتوغرايف أوالً      منه يف ميل واضح  ".  الفوتوغرايف على التصوير 

عـادة  إن يهـتم ب أجيب على الفنان هل : كون كالتايل ياحلقيقي ولكن السؤال    . أعماله على اللوحة  
واجلواب يتضح لنا من خـالل      .  وهذا هو السؤال الذي طرحه      ؟ دقيقنتاج املناظر الطبيعية بشكل     إ

  الفنيـة  ن يطلب الرؤيـة   أن الفنان جيب    أنه يعتقد   أل التصوير   خدامست ا chempfleury استحسان
 & Meisel( . واحلس الذي ميلكـه الفنـان   لتمثل التعبريالذايتحساس إلىل حماولة اإ متتد اليتالصادقة 

chase,2002,p11-22 .(  
  
 وأن عملـه  -م١٩٢٦ – ١٨٤٠ Claude Monet 1   وهو ما قيل عن مونيـه -" أن الفنان عني"

ه إىل العني، لكن الفن ، إذ يتعامل مع العامل املرئي ، احملسوس ، إمنا خياطب الفكر فيمكنه مـن                    يتوج
 ٢النفاذ إىل املادة ، حبيث أن ما هو مدرك بالعقل يتجلى من خـالل احملـسوس يف نظـر هيجيـل                    

(G.W.F. Hegel). وى أي أن الفن ، وهو التجسيد املادي للفكرة، ينقلنا من عامل املادة إىل مـست
  ).١٤م،ص١٩٩٦أمهز ، ( . الفكرة

  
، أن الفن هو إحدى وسائل االتـصال        ) م١٩١٠ -١٨٢٨(  ٣ Tolstoiويقول تولستوي  

فإنه ينقل انفعاالته وعواطفه ) الكالم(بني الناس فإذا كان اإلنسان ينقل أفكاره إىل اآلخرين عن طريق  
) ان فنا تشكيليا أو فنا أدبيا أو غري ذلك هنا الفن مبعناه الواسع سواء ك  ( إىل اآلخرين عن طريق الفن      

وكل احلاالت الوجدانية اليت متر باآلخرين من حولنا يف متناول إحـساساتنا وميكـن أن نستـشعر                 
 فليس صحيح أن اهلدف الوحيد      ).١٥م،ص١٩٩٨علـي،   .( عواطف أخرى أحس ا غرينا منذ اآلف السنني         

فليس صحيح أنه ليس له هدف آخر إال الفن ألن كـل            . ية  للفن هو املتعة للمتعة، فاملتعة ليست غا      
  .(Honoure& Fleming ,1995,p668 ).شيء يتوحد معاً فلكل شيء هدف يف اإلنسانية والطبيعة

    
  
  

ولكن يبقى إحساس الفنان    . والتصوير يف الواقعية العليا اقترب إىل حد كبري من الفوتوغرافيا         
فمن خـالل تغـيري األحجـام    . اصة به واليت تتضح يف أعمالهالرسام ، املصور من خالل الرؤية اخل    

                                                
  . الرسمرسام فرنسي ، رائد املدرسة االنطباعية يف 1
  .)١٨٣١ - ١٧٧١(الفيلسوف األملـاين املعـروف جورج فلهم فردريك هيجيل  2
كان . ئيني على اإلطالقالروا يف القرن التاسع عشر والبعض يعدونه من أعظم األدب الروسي ومن أعمدة الروائيني الروسمن عمالقة  ،الكونت ليف نيكواليافيتش تولستوي    3

ومهـا  " أنا كارنينا"و " احلرب والسالم" أشهر أعماله رواييت   . تولستوي ومصلح اجتماعي وداعية سالم ومفكر أخالقي وعضو مؤثر يف عائلة            روائيليو تولستوي   
 . ، فهما يعطيان صورة واقعية للحياة الروسية يف تلك احلقبة الزمنيةاألدب الواقعييتربعان على قمة 
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 وكـان . كذلك مشاهد من مدينة نيويورك وحمالا وخمازن العقارات كلها ظهرت جليـة   وظهرت  
كتقدمي فكري لالجتاه   .  اتمع املستهلك يف صورهم    خلصائص بيئة   فناين هذا االجتاه هو بيان      هدف  

ويعتمدون يف أعماهلم على تقنية عالية  ).(Vergine,1999,p195 .األمريكيني لفناين الواقعية العليا لسفيالف
  .تتطلب مستوى عال من املهارة العالية والرباعةالذي  يف جمال التصوير الفوتوغرايف العادي والرقمي

  
 الواقعية العليا تضم لقطات فوتوغرافية منفذة على لوحة قماشية منقولة بعنايـة بـصرية               إن

وال أحد خيتلف يف    .والصور املصنعة ذه الطريقة ميكن بالكاد متييزها عن الصور الفوتوغرافية         . فائقة
ني بعـضهم   فإن ميكن التمييز ب   . إتقاا الفين إذا أسلمنا أن مجيعهم يستخدمون نفس األسلوب متاماً         

فهو متخصص يف اللوحـات  ) Chuck close(البعض باختيار موضوعام مثل الفنان تشاك كلوس
أن يظهر أثر الضوء )Richard Estes ( الكبرية من واقع احلياة، بينما يفضل الفنان رتشارد ايستس

 (Bocola,1999.p451 ).على لون السيارة ، أو االنعكاس يف األبواب الزجاجية أو تأثريات احملال التجارية

حيث ظهر فيهـا    .  ويرى البعض  أن الواقعية العليا قد جتاوزت الفوتوغرافيا يف حدا ويف حرفتها               .
السطوع واالنعكاس وظهرت فيها الكثري من التأثريات اللونية القوية والتضاد بني  الفاتح والغـامق               

.(Frazier,2000,p518) .    اهتمامهم انصب على تصوير احلاضـر      وكل  . فاحلقيقة وال غريها يف صورهم

.Vergine,1999,p196).(  
  

 ).١٩٠٠-١٨١٩( الناقـد الفـين واالجتمـاعي        Ruskin John١ اتضحت رؤية   لقد  و
ملـك رؤيـة      فقد .الواقعيالتصوير  ب نهتمو الذين ي  لفانينيل  وحجةً ميثل دليالً قوله  صبح   وأ لتصويرل

 توجد بـني الـذين   اليتالقضية   وفصل كذلك يف  .خاصة، تسانده وتعضد مكانته بني التيارات الفنية      
الذين يتـذوقون حقيقـة     الفانيني   وبني. لكامريابا  للموضوعات املصورة  يتذوقون احلقيقة والصدق  

 فهو من أنـصار     . الذي يطرحه على اللوحة مباشرة     تعبريات الفنان من خالل التعريف الصادق للفن      
  .الواقعية أي كان نوعها

نتاج املناظر الطبيعية   إعادة   الصحيحة إل  األسس" ١٨٨٩-١٨٢٠ champfleury٢ "حددو
  . فقط مباشرة على اللوحةو تقليد الطبيعةأنتاج إ يقوم بإعادة ال الذي الفنانعن طريق 

                                                
رة جدا يف العصور ناقد فن وناقد اجتماعي ، ويذكر كمؤلف وشاعر وفنان أيضا له مقاالت عن الفن واهلندسة املعمارية كانت مؤث 1

  الفيكتورية واالدواردية
  
  واملؤيد  - Jules François Felix Fleury-Husson Laonهو االسم املستعار الذي يكتب به الناقد الفرنسي  2

  . الفرنسيةL’Artisteلواقعية الرسامني الفرنسيني ، والذي يكتب ملصلحة جملة 
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لوحـات مـن الـصور      على  مفصلة  ، فهي حقائق    والواقعية العليا هي واقعية مركزة جدا       
ظهورها يف أواخر الستينات كانت  وقد كان . (Battcock,1975,xxx ) .أصلية وهي واقعية الفوتوغرافية
 Louis  الفنون يف مدينة نيويورك األب الروحي للحركة والذي تبناها وأصدر بياـا على يد تاجر
K.Meisel م١٩٧٢ عام .  

  
فبالرغم من أن كلمـيت     . مبزايا أخرى أيضا   Superrealismيتمتع مصطلح الواقعية العليا     و

Super , Sur  ميكن أن يستخدما بالتبادل إلعطاء معـىن "on" أو "upon" أو "over" ـ إن  ، ف
 الكلمة الثانية حتتل مكانة خاصة يف املعجم األمريكي الذي يشري إىل سيطرة احلجم والسرعة والكمية              

 والقوة Superhighway واألوتوستراد Super market كما يف كلمة السوق التجاري الكبري –
  .Superman. ( Veitch, 1997,P15 )  والرجل اخلارقSuperpowerالعظمى 

  
 يف اية الستينات من القرن العشرين وخـصوصا  ب التصوير للواقعية العليا أسلور انتش ولقد

يف الواليات املتحدة األمريكية  وبريطانيا، وفيه تصور املوضوعات بإحكام دقيق وموضوعي يف تقدمي              
 وهـذه   "hyperrealism"وهناك أمساء بديلة للفظ الواقعية العليا مثل ما فوق الواقعيـة . التفاصيل
 ظهـرت يف وقـت مبكـر مـن الـستينات يف إيطاليـا ، أو الواقعيـة الفوتوغرافيـة                      التسمية

"photorealism"   الفنانني الذين ميارسون هذا اللون يقدمون أعماهلم يف شكل صور           كما أن بعض 
وفيها تتوزع حـدة التفاصـيل      ) وأحيانا باستخدام شرائح ملونة مرسومة على القماش      ( فوتوغرافية

ويفضل بعض النقـاد اسـتخدام مـصطلح الواقعيـة الفوتوغرافيـة            .ورة كلها بالتساوي على الص  
"photorealism"          فقط عندما تكون الصورة قد رمست مباشرة من صـورة فوتوغرافيـة ولكـن 

  pop artاألغلبية غري متقيدة بذلك ، ولقد مت اشتقاق الواقعية املفرطة مباشرة مـن الفـن الـشعيب   
 يف أن موضوع  العمل الفين يكون مشتقًا من جمتمـع  واقعية العلياال الفن الشعيب و   –ويشترك كالمها   

 الذي صاغ مصطلح "Malcolm Morley"مالكوم موريل كما أن بعض الفنانني مثل . املستهلك
 املوجـودة  طرافةنادرا ما جند ال . االجتاهني وميل راموس يدجمون "Superrealism"الواقعية العليا    

وذلك   .متيل ألن تكون موضوعية وهادئة      حيث أن الواقعية العليا     . اقعية العليا الويف الفن الشعيب  يف      
ولقد جنحـت   ) كأن تنطوي على انعكاسات متعددة مثالً     ( باختيارها ملوضوعات مثرية للتحدي فنيا    

  .( Hopkins,2000,P16).جتاريا بشكل كبري "Superrealism"الواقعية املتميزة
  

، فالسيارات جديدة المعـة يف   من خالل الواقعية العليا       احلياة سجل األمريكان طريقتهم يف   
.   يف حيـام بـشدة      أثرتفالتكنولوجيا  . املعارض ، أو عبارة عن حطام تكوم يف مقابر السيارات         
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 ١٠٦

يف الوقت الذي سادت فيه الرتعات احلديثة يف أوروبا يف الفن التشكيلي ، واليت تعتمد على    و
االبتعاد عن املظهر الطبيعي ، وتأكيد التجريد مبظاهره املختلفة ، كان هناك مثة شيء يبدو ناقـصا يف    

يتجاوب مع رجل الشارع ، بـل كانـت   األفق ، أال وهو الناحية اإلنسانية ، فالتجريد يف ذروته مل  
ركيزته الفئات األكثر ختصصا ، واليت لديها تدريب على قراءة األعمال الفنية ، وتذوقها ، ولـذلك                

من العمل الفين ، وضع ذلك املتفرج يف     _ أي عنصر القصة الوصفية     _ حينما غاب العنصر اإلنساين     
ة اليت أمامه ، أهي معتدلة أم مقلوبة ، هل ينظر           حرية من الذي يراه ، وكيف يترجم الصورة التجريدي        

إليها بالطول أم بالعرض وخباصة حينما يتصادف أن تقع بني يديه مطبوعة يف كرت بوستال ولـيس                 
ومن الضروري  ).١٧٩البـسيوين،بدون ، ص .( عليها توقيع واضح يسعفه يف االعتماد على صحة وضع الصورة     

ة للواقعية العليا ولقد حظيت بنجاح دويل يف معرض كاسـيل           معرفة أن فن البوب يعترب خلفية حتمي      
 – lucie ).ومـن مث ازدهـرت يف التـسعينات   . م١٩٧٢عـام    kassel documenta ١دكيومنتا

smith,1996,p266) .  
  
. لها جذور يف الفن  ف، املوضوع بشكل تصويري ضوئي حاد       العليا عنيت بإخراج    الواقعية  و

بوب ن ال إىل فنتائجها وهى تدين ببعض . ا أثناء بدايات السبعينات بريا كسبت اعترافًتكا حركة   فهي
 هي بشكل جزئي رد فعل للحركات التعبريية        علياالواقعية ال ف.ورسوماته املوضوعية لألشكال املألوفة     

  .(Rathus, 1998,p444).يدية يف القرن العشرينروالتج
  

 "Hyperrealism"لواقعية املفرطـة    فهي ا  "Superrealism"تعددت أمساء الواقعية العليا   
 Realism"وهــي الواقعيــة اإلعالميــة  "Photorealism"وهــي الواقعيــة الفوتوغرافيــة 

informative" .)،الواقعية األمسـى ، والواقعيـة املغاليـة        "ومنهم من أطلق عليها     .)٤٦٠م،ص١٩٩٦أمهز
Superrealism) ،الواقعيةما فوق" ومنهم من رمز هلا باسم  ). ١٢٤م،ص٢٠٠٠فضل "Superrealism 

.( lucie – smith ,.2001,p209).   
  

إشـارة إىل   " الواقعية الفوتوغرافية   " وحيلو لبعض النقاد أن يطلقوا على هذا االجتاه اجلديد          
لكن الباحثة ترى اختيار مسمى الواقعية العليا حىت         . )٥٣م، ص ٢٠٠٠العطار،( .اعتماد فنانيه على آلة التصوير    

  .لط بني املسميات اليت تداخلت مع مرور الزمن وألصقت مبذاهب واجتاهات فنية أخرىنبتعد عن اخل
  

                                                
  ).٧٩م،ص٢٠٠٠العطار،.(سنوات يف مدينة كاسل األملانيةيقام كل أربع أو مخس . الدكيومنتا هو أكرب املعارض الفنية وأمهها عامليا  1
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 ١٠٥

  :"Superrealism""الواقعية العليا 
  :Superrealismاجلذور التارخيية للواقعية العليا 

ضد التجريد والعقلنة يف التصوير، ال هم هلا سوى التمـسك           " رجعية" ظهرت وكأا جمرد حركة     
ولكنها من جهة   . النساء اجلميالت والشخصيات التارخيية والقصور واملصانع     بالتقاليد وتصوير وجوه    

أخرى ، وخالفًا للواقعية االشتراكية وهواجسها النقدية ، تواجه الواقع بعقلية املراقب املدرك لكـل               
 اجلزئيات والتفاصيل ، معربة عن التوتر الناتج عن االختيار الواعي للمظاهر الواقعية والتصوير املمتـع       

 عرفًا وانتـشر  أسلوب للصور أو النحت كان      ي  هو. )٤٦٠م،ص١٩٩٦أمهز،(. . كما اتبعه املعلمون القدماء   
دقة ا يف الواليات املتحدة األمريكية وكان يتميز بالواقعية واليف أواخر الستينات أو السبعينات خصوص

اقعية هو خلق سـجل     الومن  وكان هدف املصورين     .صيل  ا لتدوين التف  ة احلاد ةالفوتوغرافيلدرجة  
ومن اجلدير بالـذكر أن بعـض    ).dictionary of the arts,1997,p405-406.( ألشياءولللناس و لألماكن 

 & Chilvers). بدقـة ن الصور الفوتوغرافيةستفيد مالفنانني الذين يزاولون هذا األسلوب يف احلقيقة ي

Osborne , 1997,p544) .  
  

واستقطاا للمؤيدين من النقاد  ذيوع مـا        " الواقعية العليا " زدهار  الومن األسباب اليت مهدت     
وهو نوع عجيب من الفن ميكن "  Conceptual art آرت-كونسبتوال" الفن املفاهيمي" يسمى 

يعتمد فنانو هذا االجتاه على كتابة أوصاف ملا يتخيلونه من      . نسبته إىل األدب وليس للفن التشكيلي       
يكتفون بتعليقها على جدران قاعات العرض ، دون أن         . الورق  لوحات ومتاثيل على صفحات من      
 م٢٠٠٠ العطـار، ( .ألقوا بعيدا بالفراجني واألقالم واأللوان واألزاميل     . يعرضوا نفس التماثيل واللوحات     

  ).٥٨ص
  

ولقد فكر الفنان كيف له أن يستفيد من إمكانية التصوير الفوتوغرايف يف العمل الفين ، كيـف                 
 الصورة الفوتوغرافية للقيمة الفنية ، وتطورت احملاوالت إىل أن جاء اجتاه الواقعية العليا              يطوع الفنان 

superrealism        ا التفوق عليها ، بقصد جتسيد الواقع لكـشفهليتحدى الفوتوغرافيا وحياول جاهد 
وهبـة،  .( واحتوائه فجاءت حماوالت بعمل لوحات تضاهي الطبيعة وأكثر دقـة مـن الفوتوغرافيـا             

  ).٩١،٩٠م،ص٢٠٠٦،
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رد منتٍم إىل جمتمع ووطن وأمة ، وإن ما مييز الفنان املبـدع       متغرياته عن طبيعة وجوده االجتماعي كف     
عن غريه من األفكار األصيلة اليت يفرزها عقله ومن خرباته املتنوعة ،وإن ما ذكرناه هذا يتناىف مـع                  
الفكر الغريب احلديث يف الفن الذي يعمد إىل تصعيد الصراع أو تضخيم القلق عند الفنان ويدفعه إىل                 

  . شكال وأقبحهاممارسة أردأ األ
  

لذا فإن دور الفنان التشكيلي يف البناء احلضاري واضح وراسخ وله أمهية متميزة يف جعل أعماله                
مرتبطة حبياة الناس ونشاطام اليت تشكل رافدا حضاريا مهما وإن إبداعات الفنان األصيل ال تتحدد               

لب النظرة الواعية املرتبطة باجلذور     ضمن ما توصل إليه الغرب من جتارب يف الفن التجريدي، بل تتط           
لقد قدم لنا الفنان    . العميقة لتاريخ أمته وحضارته الفنية ، وبتراثه عرب حقبات زمنية متوغلة يف القدم            

العريب املسلم يف العصور عطاءه للبشرية بشواهد وشواخص ما تزال باقية تعرب عن معانيها ورمزيتها،               
عن مقومات تلك الفترة الزمنية ، لتؤرخ مراحل التطور يف الفكـر            فكانت إمكانيته اإلبداعية منبثقة     

 لتعرب عن مقومات الفترة اليت نعيشها       واملعرفة والفن ونواحي احلياة كافة النبثاقها وفق حاجة اتمع        
  .تغريات التكنولوجية والفكرية واملعرفية عاكسة التغيريات يف اليف نواحي احلياة

  
 وتربطها بقيم اتمع    Superrealismباحثة أن تربز الواقعية العليا      من خالل ما سبق أرادت ال     و

من خالل املفاهيم الفنية    .وتعرب من خالهلا عن القضايا القومية وخترج كل ما هو أصيل يف هذا االجتاه             
للتعبري كذلك عـن    . والفلسفية للواقعية العليا ومبا يتناسب مع اتمع داخل اململكة العربية السعودية          

  .   فكار والتصورات فالفنان ابن بيئته واتمع والعصر الذي يعيش فيهاأل
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 :عدم انتمائه لتراثنا العريب  .٣
ال ميكن أن نسمي كل ما يطرحه بعض الفنانني الكبار فنا مث ملاذا مل يطرح فنا عقالنيا جتديـديا إىل                    

سيا من تكوين جمتمعنا وحضارتنا وأقرب إىل حياتنا املعاصرة ، جنـد فيـه              ذاتيتنا ويكون جزًءا أسا   
.. وكل االجتاهات احلديثة واملعاصرة إمنا هي اجتاهات غربية يف األصل           . الفن   عايريالصدق والوفاء مل  

  .  لكن الفنان هو املسؤول األول عن إدارة دفتها إىل ما خيدم تراثه العريب
  
 :يال القادمة سلبياته السيئة على األج .٤

إن االندماج وامليل حنو الفن الغريب احلديث أخذ يزداد ويتعزز يف وقتنا احلاضر عنـد فنانينـا ،                  
ويكمن هذا االزدياد لكون هذا الفن لغة عاملية يفرضها احلال اجتاها مضادا للخـصوصية القوميـة                

ين أن يكون الفن نشاطًا حمليا متفردا والوطنية ومتردا على احلضارة واحلياة املعاصرة العربية، وهذا ال يع
يتخذ اجتاها معينا ، بل البحث عن اهلوية القومية والفن املؤدي إىل قيام التقدم احلضاري، والبحـث                 
عن أساليب جديدة تفرضها العوامل املوضوعية والظروف الوطنية والقومية، إن هذا التوجه حنو الفن              

ريب ال ميكنه التخلص منها حيث دفعته إىل املزيد من االغتـراب            الغريب أصبح حالة مالزمة للفنان الع     
ويرى نفسه حماصرا يف شركه، وأصبح مثقالً بالكثري من جتارب الغرب وأفكاره وآرائه النقدية اليت ال       
يستطيع الفكاك منها، وهذه املؤثرات سلبت الفنان العريب ومنعته من أن يبحث عن أصالته وهويته،               

إن تعاطف الفنـان العـريب مـع    .لذي تزداد فيه احلاجة إىل إجياد فن عريب موحد       ويف نفس الوقت ا   
منجزات الفن الغريب احلديثة وتطوراته قد أضعف اجلانب الفكري والروحي والقومي لدى الفنـان              

فإننا إزاء مشكلة فائقة احلساسية وهي تعرض الفنان العريب لضغوط كبرية تتمثل يف مسايرة              . العريب  
يب وأساليبه احلديثة  وإذا مل يساير الفنان العريب هذا التطور العاملي فهذا يعين بنظر الـبعض                 الفن الغر 

  .اخلروج عن الذوق السائد والعرف الفين املألوف يف الفن العاملي
 

  
 :إبعاد الفنان عن قضاياه القومية والوطنية .٥

 القومية وتصوير ما جيري     إن الفنان املبدع األصيل هو القادر على التعبري عن خصوصيته وهويته          
داخل جمتمعه وعصره من أحداث ومشاكل عن طريق الفن وزمان الفنان املبدع ليس له حدود فهو                 

وخربة الفنان ال تتحدد مبرحلة معينة بل إـا         . املاضي املطلق واحلاضر املوضوعي واملستقبل املنطلق     
به وأمته واإلنسانية ، وهكذا تتجسد يف       االستيعاب الواعي خبربة احلاضر واالستلهام الناقد لتراث شع       

أعمال الفنان مهومه ومهوم شعبه ومهوم عصره ويستقطب قلقًا إنسانيا، ومل يتفاعل يف داخله قلقـه                
الذايت فحسب بل قلق جمتمعه وأمته وقلق إنساين عام ، وتتوقف معاجلته أو توظيفه هلذا القلق يف أهم                  
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 ١٠٢

قد توصلت الباحثة لسمات يتصف ا الفن العاملي املعاصر كان هلا األثر يف اختيـار موضـوع              و
   :البحث حيث 

 : غياب املدلول العقالين  .١
ة أقوى تعينه على مسرية احلياة  رامكثري منا يدرك أن الفن ينبغي أن حيقق لإلنسان حياة أفضل وك           

وما الفن إال حركة دائمة ومستمرة للعملية العقلية اليت متنح اإلنسان وجودا غري هذا الوجود الواقعي                
والفن هو النظرة املستقبلية لنمط احلياة اجلديدة اليت ينشدها اإلنسان يف احتواء الرؤيا             . الضيق احملدود 

 اكتشاف حلاجات اإلنسان ورغباته الوجدانية ، وهو مينح اإلنـسان           والفن هو . املستقبلية لوجوده   
املتعة اجلمالية واللذة ، وفيه االرتقاء لذوقه ، وصياغة املشاعر والرؤى يف عالقاته اإلنسانية ، وهـو                 

 ملاضيها وصورة صادقة لواقعها النموذج احلي ألحاسيس اجلماهري وانفعاالا ومشاعرها ، ووعي ذايت
إال .الدور املهم يف التربية اجلمالية الذوقية األخالقية ويف تعميق وعي اإلنساين بقوميته وتراثه            والفن له   

أننا جند يف الفن العاملي املعاصر بعض النقيض من ذلك حيث تبدو أشكاله غامضة ومبهمة ال جند فيها   
تكمن الغربة عند اجلماهري  أثر ملعان إنسانية سامية ويزداد هذا الغموض واإليهام يوما بعد يوم ، وهنا              

  .اليت ال تفهمه وغياب املدلوالت العقالنية
    

وهناك الكثري من الفنانني العامليني املعاصرين الذين قد خرجوا اآلن عن إطار احملسوسات اجلمالية              
املألوفة يف الفن اليت تشعر اجلماهري جباذبيتها وتستمع بإدراكها،وراحوا يعربون بلغة غريبة ويعملـون            

اإلحساس النابع من العقل والفكر الغريب أيضا كون أن هذا العقل هو الذي حيقق مسرية التقـدم يف      ب
    .الفن

  
 :الغموض لدى اجلمهور  .٢

قبل البدء يف احلديث عن الغموض يف الفن املعاصر علينا أن نتساءل هل األعمال الفنية املبهمـة                 
أثري واضح ومباشر يف حياة اجلمهور من حيث أا تغري   املعاصر هلا ت  ). الغريب(الغامضة يف الفن العاملي     

 منه؟ دوتعدل من عاداته وسلوكه وقيمه األخالقية السائدة فيه؟ وهل باستطاعتها أن تكسب أكرب عد      
لذا فإن الفن جيب أن يكون منوذجا حيا ألحاسيس اجلمهور وانفعاالته ومشاعره ووعيا ذاتيا ملاضـيه       

والواقعية العليا كاجتاه واضـحة وال يعتريهـا        . قعه ووثيقة تارخيية حلياته   وتارخيه وصورة صادقة لوا   
  . الغموض سواء يف فلسفتها أو مذهبها
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 ١٠١

، اإلبـداع  حتوي صفة    األصالة أن أوهلا:  ندرجها فيما يلي   األصالةعلى بعض اخلطوط العامة ملفهوم      
 تـستمد  إذا بالثقافة،  مرتبطة خصوصياألصالة أن، مما يعين    وأخرىمة  أ خيتلف بني    اإلبداعن كان   إو

 حتوي ضمن تركيبها الداخلي  األصالة أن: قيمها الداخلية من القيم اليت تفرزها الثقافة الواحدة، ثانيها        
 إبداع حلظة   أا أي تتجاوز مفهوم الزمن،     األصالة مبعىن أن ، مبعىن قابلية التطور والتجديد،      )حركية(

 أصيلت حتوي ضمن طياا بذور التجديد واالستمرار ال االنغالق، فما هو            ال زمنية، ويف نفس الوق    
ـ    إمنا تلي،   ألجيال يبقى كذلك    إمنارى كذلك ال يف زمانه فقط،       ي ا يف رؤيتـه     املشكلة تكمن الحقً

  . والكمال ال ميكن االستمرار منهاإلغالقكنموذج تام 
  

 تعين االتصال الزمين    ألحدمهاة شيئني    معاصر أن إذترتبط املعاصرة مبفهومها العام بالزمن،      و
 ربطهـا بالتعـاطف     إىل يرتع العديد من املفكرين      إذ جدا   األويل هذا املعىن هو املعىن      أنبينهما، بيد   
 ".( من خالل انتمائنا له وانسجامنا معهاإل نتبناه أن ليس كل ما هو معاصر لنا ما ميكن     إذوالتواصل،  

  ).م٢٠٠٢السيد ، 
   

 من خالل مبدأ احترام االختالف بني األشخاص، وتقديره كميزة هلا قيمتها،            وتفهم األصالة 
واألصالة صفة مطلقة للفنان، ألا عنصر أساسي تشتمل عليه اخلاصية اإلبداعية ضمنا، وهو القابلية              

ة فإذا استخدم الفنان أشكاالً غري مطروقة للتعبري، وكذلك بالنسبة للماد         . حنو إنتاج أفكار غري مألوفة    
وكل املراجع املوسوعية ختربنا بأن العمـل       .الوسيطة، فسوف يضمن تقدمي مفاجأة تثري انتباه املشاهد       

،أو Reproduction، أو مستنـسخ copy الفين األصيل، هو الذي ال يكون صورة مقلدة أو منقولـة   
ا مطلقة،وإمنا هـي يف  ولكن يف حقيقة األمر ،وكما رأينا ،أن األصالة ليست خاصية نعثر عليه          imitationحماكاة  

       ).١٣٢،صم ١٩٩٥،حمسن حممد.( غالب األمر نسبية
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  عمق السلوك والفكر والقيم املتجذرة يف من خالل احملافظة على تلك التقاليد األصالةيتضح مفهوم و
  .ا باحلاضر املستقبل ومرورإىلا من املاضي نه ممتدأ أي  واحدآنا يف ثًا وموِر موروثً عامالًمما جيعلها
 إىلاجلهد اخلالق الذي يقدمه الفنان املبدع ومل يسبقه   يف الفن من خالل ذلكاألصالة معىن ويتضح
تـه ومتيزهـا علـى     يتفرد يف خصوصية جتربوإمنا الفين ، إنتاجه يف أحدا  انه مل يقلدأي. حد أذلك 

  والتطبيق  مستوى الفكرة
  

 أن ال معاصرة دون أصالة، وال أصالة صـادقة دون معاصـرة فاعلـة،     الواضحة  واحلقيقة  
فاملاضي بالنسبة لألفراد واألمم هو الذاكرة املصاحبة دائماً اليت خيتزن فيها اإلنسان جتاربـه وعـربه،          

أحفاده، وميكِّنه حضورها الدائم من احلكم على   ويوظف دروسها حلاضره ومستقبله، ويرثها أوالده و      
املستجدات على ضوء تلك التجارب، والبون شاسع بني العاقل الذي يعترب مباضيه مبا فيه من دروس                
وعظات حلاضره، وبني األمحق مطموس الذاكرة الذي ال ميكن إال أن يكون عربة لغريه؛ فاحلاضـر                

 . ممتد منه جزءنا عنه، وكذلك املاضي هو جزء منا وحننجزء منا وحنن جزء منه، رضينا بذلك أم رغب
 الصورة القائمـة يف اسـترياد      على أا  ملعاصرةا  أن الفنان جيب أالّ يتعامل مع       الباحثة ترىو

االنكفاء حنو  :  باألصالة يتعامل مع ، أو    فقط   منتجات العصر الثقافية والتقنية بشكل أعمى وعشوائي      
 إىل اإلفادة منه يف معاجلة الواقع املعاصر، واستشراف آفاق          فنهخلروج ب ضي واالحتماء فيه، وعدم ا    املا

املستقبل على ضوء تلك املعطيات؛ ألن حياة األمم واألفراد ال خترج عن كوا حلقـات متكاملـة                
  .تؤسس كل منها على األخرى

  
 ال بد   إذ،  اإلنسان وجد   أن قدمية منذ    أزليةرغم كوا منطقيا قضية       واملعاصرة األصالةقضية  

 أنو بذا فهي كائنة وميكن هلا       .  وابن، من قدمي وحديث، من ماض وحاضر       أبمن تابع ومقلد، من     
 تعين ببساطة حوار املاضي مع احلاضـر  - األمم امة من أية حقبة تارخيية لدى أيةتتبلور طبيعيا ضمن    

لنـشوء واالرتقـاء     ا إىل ظاهرة صحية تـؤدي      ابديهيحوارا يكون للحاضر فيه زمام املبادرة، وهي        
  . عميقةأبعادا وبالشكل الذي تبلورت فيه وبالظروف اليت نشأت ا تأخذ أا إال. باحلضارة
 تعريفها شىت التعريفات الـيت تـراوح مـا بـني            إىل األصالةيعمد الباحثون يف مفهوم     و"

 تكون  أنكن  مي) أصالة( لفظة   أن، فمن جممل التعريفات يبدو      األيديولوجياالصطالحي منها وما بني     
 ميكن  األصالة هذه   أن إىل يشري البعض    إذ. اإلبداع أنواع عمل يربز فيه نوع من       أيصفة تطلق على    

 أن إىل الـضمنية  اإلشارةمما يعين . ا كالمها معأو تدل على معنيني، احدمها زمين واآلخر منهجي،  أن
ا، وهكـذا جنـد      وان كان نسبي    تنحصر يف القدمي   األصالة أن املاضي حبيث    إىلا   ينتمي زمني  األصيل

قـا   جند اتفاً  أن حال ميكن    أيةطروحات املفكرين، وعلى    أزاويتني خمتلفتني لرؤية املفاهيم من خالل       
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عكس تطور احلياة ومـسرية احلـضارة       تموقف متجدد    فاملعاصرة هي    وعلى اجلانب اآلخر  
إىل  دائما ة جمذوبي ، فهاسمح للماضي أن يقيد حريتهتستفيد من دروس املاضي وتراثه ، ولكن ال  تو

 وقبل حدوث التحوالت الكبرية يف الفن يف اية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العـشرين      .احلاضر
كانت التحوالت تأيت بشكل تغريات وإضافات مع كبار الفنانني  مثل           . واليت عرفت بالفن احلديث     

تلوين والتركيب،  التغريات يف أسلوب التعاطي مع املنظور، واإلضافات يف استعمال تقنيات الرسم وال           
 صفة احلداثة ، كما نفهمها اليوم فكان أولئك الفنانون الكبار، يف اوقد أخذت هذه التغريات يف حينه

وقد عرفت عصورهم بإضافام برغم أن أغلب الفنانني الذين عاصروهم          . عصرهم ، فنانني حديثني     
ت خطى التاريخ ، وتتابعـت      بقوا مستمرين يف أسلوب أسالفهم،أما يف العصر احلايل ، وقد تسارع          

حتوالت الفن بشكل مذهل فقد أصبح مفهوما املعاصرة واحلداثة صنوين لظاهرة واحـدة يـصعب               
الفصل بينهما،وأصبح الفن احلديث هو الفن املعاصر ، وعندما نتكلم عن الفن املعاصر يكون نصب               

  ).٧٤م،ص ٢٠٠٣منور،.(أعيننا الفن احلديث
  

إنه وسـيلة   .إنه يشبع حاجات اإلنسان الفكرية والروحية       . وإن وظيفة الفن ليست واحدة      
للتنفيس عن الصعوبات اليت تواجه الفرد يف حياته اليومية اليت تظهر يف حاالت التوتر والقلق والتأزم                
واالنفعال ، حيث يعطي املرء فرحا ومسرةً ، ويساعد على معرفة العامل ومعرفة نفسه ، كما يساعد                 

  ).٦٠م،ص٢٠٠٥عبيد،( .يب العمل وطرائق التفكري والشعورعلى احلياة يف أسال

  
 بد لنا يف فال.  رأت الباحثة أن تتناول قضية هامة ال تغيب عن األذهان   واملعاصرة    بني احلداثة    و

 إىل األصالة ، فهما قضيتان ارتبطتا ببعضهما البعض منـذ           أن نتطرق معرض حديثنا عن املعاصرة     
  : فهي . نشأة الفنون

  
ثابت : ورجل أصيل. له أصل:  أصيل، ورأيأصلله : ورجل أصيل: ( اللغويون األصالة بقوهلمعرف 

   الرأي، عاقل، وقد أص   ه          ل أصالة، مثل ضخم ضخامة، وفالن أصيل الرأي، وقد أصل رأيه أصالة، وان
  .ألصيل الرأي والعقل، وجمد أصيل، أي ذو أصالة

ما يف االصطالح فيستعمل املعىن ذاته يف اـاالت الـيت           وهكذا يتحدد لنا معىن األصالة يف اللغة، أ       
يقومان عليها ويستمدان منها   أصيلة، أي هلما أصول فنية  أصيل، وثقافة  فينيستعمل فيها؛ فيقال فكر     

  .وجودمها
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  ) :١٩٧٥  أوائل – ١٩٦٥أواخر  ( Superrealismالواقعية العليا 
  :مقدمة عن الفن املعاصر

م يعترب تطورا طبيعيا ملا احتواه مـن أمنـاط واجتاهـات    ١٩٤٥إن تطور الفن يف العامل بعد     
ما واستفاد منها الفنان األورويب     قد حدث تبادل يف كل منه     و.كل من أوروبا وأمريكا     ومدارس يف   

فقد كان من الطبيعي يف السنوات األوىل اليت تلت احلرب العاملية الثانية أن يتحول اجلزء األكرب          أكثر،
اضـحة يف   من النشاط الفين كنتيجة مباشرة للحالة االجتماعية السائدة حنو الواقعية املوضـوعية الو            

  .أشكاهلا ووسائل التعبري عنها
    
فقد عاشت أمريكا يف هذه املرحلة مسرحا لكثري من النشاطات الفنيـة الـيت نزحـت إىل               

نيويورك بدالً من باريس ولندن وميونخ وغريها من العواصم األوروبية ، كل ذلك قد مهد لالنقطاع          
ين جديد ، ويف أثناء احلروب حيدث حتطـيم  عن املاضي واالنطالق حنو آفاق جديدة حنو بناء تراث ف     

فإن هذا التحطيم نوع من تكسري القيود الذي حيدث يف ..للقيم املتعارف عليها واألخالقيات السائدة 
فبدالً من أن تكون خدمته يصبح هو .. الثورات يف سبيل حترير اإلنسان من عادات قد مجدت فكبلته 

ونتج عن هذه الفوضى أن انفعلت طائفة من الفنانني . واجلمودعبدا هلا وتنتهي به إىل نوع من التزمت   
تبحث عن الشهرة باألهوال واملآسي فضربوا بالقيم اجلمالية اليت ورثها الفنان عن أجـداده عـرض                

وقبـل   "Dada 1916-1975 " احلائط وأخرجوا أعماالً شاذة حتارب الفن عرفت باسم الـدادا 
 مركز الفن إىل نيويورك كانت هناك مدرسة باريس وهـي           حدوث تطور يف الفن األمريكي وانتقال     

  ).٨٩،٨٨م، ص١٩٩٥بسطاويسي ، ( .املدرسة اليت عاشت ما بني احلربني

  
ويدعونا التكلم عن الفن املعاصر دائما إىل التكلم عن الفن احلديث ، لذلك علينـا، منـذ                 

لفين بعد احلرب العاملية الثانية الذي جاء       الفن املعاصر يف تاريخ الفن هو النتاج ا       . البداية التمييز بينهما  
 1940-1955 "التجريـد التعـبريي  : زمخه األكرب من معارض نيويورك وكانت أبرز مدارسـه  

Abstract Expressionism" .1958-1975"والفن الشعيب Pop Art".   والواقعية الفوتوغرافية 
"1975-1965 Photorealism" . وحافة اللونColor Edge"."فن البصري وال" Op Art" .

 ولعـل صـفة   Conceptual Art "1975-1960" وفن الفكرة.""Hard Edgeوالطرف احلاد 
املعاصرة أن يعكس النتاج الفين روحية العصر، أي مهوم العصر ورؤياه ، مشاكله وأحالمه ، وتظهر                

بصورة عامة ،   لذلك ميكن أن نقول ،      . يف حتسس اإلنسان بالشكل واللون والضوء والفضاء واملادة         
   . املعاصر هو العمل أو احلدث الذي يأخذ مسات العصر وميكن أن يوصف به الفينأن العمل
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احلقيقية ، وبالكيفية اليت يتحركون ا ، وبالقوى اليت تعرقل تطورهم فـالفن الـواقعي واجلمـال                 
إلحساس باجلمال  ل  بارتباطها املتكامل  قدرته على حتريك اجلماهري    قوة الفن يف     وترتبط  . متشابكان  

وعلى أية حال ، مييل معظم منظري الفن إىل عزل اجلمال عن الطبيعة الواقعية والتثقيفية للفن حيث ال 
امدا ظل لكن اإلحساس باجلمال ليس شيئًا ج   . يرون يف العمل الفين إال أنه بكل بساطة لذة للحواس           

  ).١٤،١٣،١١م،  ص١٩٧١فنكشتلني وآخرون،.( .يعيش دون تغيري يف مجيع األزمان
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 ٩٦

  :مقدمة
ال شك أن املصور الذي ميكن أن يوصف بأنه واقعي حياول أن يسجل احلقيقة البصرية اليت حتمل             

ولكن الفارق بني املظهر الطبيعي والواقعي أن فنان الطبيعـة          . يف طياا املظهر الطبيعي لألشياء      
قاطيع ، أبيض   يأخذ األشياء على عالا ، فإذا كان الشخص الذي حياول رمسه كهال ، كثري الت              

وإذا كان املصور الواقعي يـسجل      . اللحية ، سعى إىل تأكيد هذه اجلوانب البارزة يف شخصيته         
مأساة حرب ، فالواقعية هنا أن يربز كل أنواع سفك الدماء ، وأساليبه الوحشية ، بصورة بارزة                 

، ويربز أآلالم اليت ورمبا سجل شخصا يعذب بالنار أو بالصلب .ال تألفها العني يف املواقف العادية
فالفنان الواقعي عادة ما يهتم     . تظهر يف وجهه ، وجوانب اخلوف والرعب اليت تبدو على مساته            

إىل حد كبري باالنفعال املصاحب للمظاهر الطبيعية ، وإبرازه بشكل إنـساين ميكـن التعـرف                
  الذي عربت رسـومه      ومن الفنانني الذين برزوا يف االجتاه الواقعي بروجل       . عليه،وتداول معناه   
  .غ الفنان يف تعبرياته الفنيةعن املشوهني وبال

  
.  والواقعي عادة ما يرى الدنيا خبريها وشرها مكشوفة دون مواراة ، ويهتم بالنواحي املؤملـة                     

والفنان الواقعي عادة ال خيرج عن املظهر الطبيعي ، ولكنه خيتلف عن الفنان الطبيعي يف أنه يتخري من              
ولذلك كثريا ما يلجأ إىل التحريـف  . ئيات اجلوانب املثرية لالنفعال واليت متثل احلقيقة كما يراها  املر

والواقعية نفسها اختلفت مع تطور العصور، ولكن جوهر الواقعية هو البحث عن احلقيقـة              . الفين  
  ).١٣٨،١٣٧البسيوين، ص.(عارية ، ولكن مكتسبة بانفعال الفنان ، مغمورة بوجدانه

  
ومن الواضح أن الواقعية تتفق مع النشاط العقلي الذي نسميه بالتفكري، أي مالحظة وحتليل                

أما املشاعر املصاحبة لإلحساس وهي الوعي .وتسجيل األشياء الواقعة يف جمال اإلدراك تسجيالً دقيقاً        
جمازيا ، أي باملبالغة   إخل فيعرب عنها تعبريا     ...كالثقل أو احلدة أو الدفء أو الربودة        : بالصفات األشياء 

   ).٣٢م، ص٢٠٠٢ريد،(  .يف التفاصيل املمثلة لألشياء على حساب الدقة ، كما هو احلال يف الكاريكاتري
  

فهو يصور العالقات   . فالفن الواقعي ينبه الناس إىل مجال الطبيعة ، كما ينبههم إىل مجال البشر               
وهذا الفن يبني عـن طريـق       . ليت تؤلف بينهم    ، ويصور الروابط ا   راالجتماعية اليت تسبب هلم الضر    

اختياره ملوضوعاته كيف أن العامل يتغري ، كما يبني ما هو اجلديد وما هو املتحرك والناهض بني الناس 
بل يتعدى األمر إىل أن .اقعي أنه يعكس تارخيه و زمانه وهكذا ميكن أن يقال عن الفن الو. يف اتمع  

فالفن الواقعي هو وحده الذي يستطيع أن . لوطن ولتقدم الناس أنفسهم الفن الواقعي ضروري لتقدم ا
، وحبيـام   املتعددة اليت ال حتصى مع اآلخـرين      يعطي الناس وعيا حبياة األمة وبأنفسهم وبعالقام ب       
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 ١٧٢

  :ل اخلامسخامتة الفص
 تتمثل يف أن كـل منـهم         املصورة   يار املوضوعات االختالفات اليت تشري إليها الباحثة يف اخت      وجند أن   

  منأنتجوزوايا خمتلفة ، وأن بعض الفنانني من ختصص يف موضوع معني للتعبري عنه من خالل تكوينات 
ها يف صورة واحدة ، وهناك خالل صورة فوتوغرافية كما هي ، ومنهم من قام بالتقاط عدة صور ودجم         

ا يتماشى مع مفهوم الفلسفة الفنية لديه حىت يـصل إىل           مبمن أضاف وحذف من الصورة الفوتوغرافية       
   .وليس من اخليال. ، وإن أضافوا شيئًا للوحة فهو من الواقع  اليت يهدف إليهاالقيمة الفنية الواقعية

ما سبق دراسته يف االطار النظري يف الفصل الالحق       وسوف تستعرض الدراسة جتربتها الذاتية بناًءا على        
  .من البحث
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 ١٧١

  
  :  ووضع األلواناشة احلريريةشطريقة استخدام ال

 الشبلونة بـشكل جيـد      توضع التصميم يف املكان املرغوب على قطعة قماش و        يوضع .١
 .وثابت

 اللون بشكل خط مستقيم على طرف اللوحة وبواسطة اجللدة اخلاصة نـسحب    يوضع .٢
   .اللون لالجتاه اآلخر ويكون الضغط متساوياً حىت يكون خروج اللون متساوياً

ة من فوق السطح املطبوع حبذر، ونكرر الطبع حسب احلاجة وحـسب             الشبلون ترفع .٣
 .التصميم املوجود

 . الطباعة ا فتسد الفتحات وال ميكن الشبلونة مباشرة حىت ال جيف اللون عليهاتغسل .٤
إذا كان اللون أساسه مائي تغسل باملاء، وإذا كانت األلوان أساسها زييت فتنظف بالتنر               .٥

، وتستخدم  فف  جفف الشبلونة با  غسل بالصابون وت   مث ت  اخلاص بواسطة القطن ومن   
 . مرة أخرى

 يـزال ستخدم التصميم مرة أخرى فيمكن أن       يد أن   اريالشبلونة وال   ب  انتهى العمل  إذا .٦
، سة وذلك بواسطة اإلسفنج أو القطـن      واليت تزيل املادة احلسا    التصميم باملادة اخلاصة  

   . بالصابونتغسلومن مث 
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 ١٧٠

  :األلوان املستخدمة يف الطباعة بالسيلك سكرين.١٠
 يف عبوات جاهزة للطباعة مباشرة،      د، وتوج  بتقنية السيلك سكرين   لقماشعلى ا الطباعة  ألوان خاصة ب  

  .وتزول باملاء فال حتتاج إىل التنر لتنظيـف الـشبلونة بـل تغـسل حتـت املـاء اجلـاري فقـط                       
 folk  آرتوألوان الفولكgouache  واجلواش  acrylicيليك كما ميكن استخدام ألوان األكر

art    الورقللطباعة على.  
  

  :طريقة التنفيذ
 العمـل م اإلضاءة احلمراء املوجودة بالصندوق، وميكن استخد جيب ا  جيب أن تكون الغرفة معتمة و     . ١

  .على ضوء خافت جداً
 خط فوق الشاشة املشدودة      املادة احلساسة اليت مت خلطها حسب املقادير املطلوبة على شكل          توضع. ٢

  .على اإلطار
أن  على   بالتساوي على الشبلونة لالجتاه اآلخر      قوي  بضغط  احلساسة  املادة  تسحب بواسطة املسطرة . ٣

ـ ترفع الشبلونة لت  ذلك بعد، الشبلونة باملادة كاملة وبنفس الكمية واليت تكون شبه خفيفة         تغطى د أن أكّ
  .املادة احلساسة موزعة جيداً 

٤ .جنفف الشبلونة وبدون إضاءة فقط النور األمحرفف با.  
 عليهـا الـشبلونة     توضعيف الوسط باملادة و    لشفاف فوق الصندوق على الغطاء الزجاجي     ايوضع   .٥

 توضـع ، و نتصف   أن تكون الشبلونة على التصميم يف امل       جيب احلرص على  املدهونة باملادة احلساسة، و   
 عدم وجود أماكن مرتفعة ينفـذ منـها         لضمان ثقل   ا وعليه .السميكعليها قطعة من الورق األبيض      

  .الضوء
   .دة من دقيقتـان إىل ثـالث دقـائق        سب امل حت الضوء األمحر ، و    ويطفئ الفلوريسنت   ملبات تضاء. ٦
الشبلونة حتت املاء الدافئ وجيب أن يكون ضغط املاء قوياً ليزيل      تغسل    الثقل من فوقها وبسرعة    يزال.٧

  .تتعرض للضوءاملادة احلساسة من املناطق اليت كانت حتت اللون األسود يف التصميم واليت مل 
  أي كانـت هنـاك  ذا إرؤيـة رفع الشبلونة لألعلى يف الضوء ل ت  تجفف، مث  بعد االنتهاء من الغسل   . ٧

تكرر عملية    مسامات،  وجود لوحظ منها اللون، إذا     جيب أال ينفذ  مسامات مل تقفل يف املناطق اليت ال        
  . أخرىعليها مرةوضع املادة احلساسة 

اجلهات على الشبلونة من األطراف من الداخل واخلارج، مهمة هذا           شريط الصق من مجيع      يوضع. ٨
 السطح املراد الطباعـة   اللون من حتت اإلطار فيتلف    تسرب إذاالشريط يكون عازالً لألطراف يف حال       

  .عليه
  . جاهزة للعمل عليها باأللوان للطباعة على األسطح املختلفة الشبلونة أصبحتمبا سبق  .٩
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 ١٦٩

  
  : جمفف.٥

  . لـضوء علـى الوضـع احلـار         ليستخدم لتجفيف الـشبلونة بعـد وضـع املـادة احلـساسة             
 برفوف لوضع الشبلونات يف وضع أفقي ومزود مبروحة         يف املعامل الكبرية يستخدم دوالب خاص جمهز      

لتوزيع اهلواء ومزود أيضاً جبهاز تدفئة، وتتم العملية يف الظالم حىت ال تفسد املادة احلساسة من الضوء                 
  . أثناء التجفيف

  
  :ةادة احلساسامل .٦

  .ا الـضوء ، تأيت هذه املـادة يف علبـة معتمـة حـىت ال يـصله      املادة احلساسةهناك عدة أنواع من   
يكون معها علبة ا مادة أخرى على شكل حبيبات جافة عند االستعمال حتل باملاء وختلط معه لتصبح                 

ويأيت اختالف أنـواع    . هناك نوع آخر من احلساس يستعمل للعمل على األقمشة        و. جاهزة للعمل ا  
طح الناعم كالبالستيك   تستعمل للورق والس   و .تستعمل للقماش  احلساس تبعاً لنوعية األلوان املستخدمة    

  .وهناك أنواع أخرى لألسطح املختلفة.والزجاج وغريها
  
  :تنرال .٧

  :هناك نوعان من التنر يستخدم على الشبلونة ومها
ويستخدم . تنر يستخدم لتنظيف اللون من الشبلونة بعد الطباعة وهو خفيف ال يؤثر على املادة احلساسة

  .واألسـطح الالمعـة، وهـو ينفـع لعـدة أغـراض           أيضاً لتخفيف األلوان اخلاصـة بالزجـاج        
  .تنظيف واألدوات األخرى واأللوان اليت ال تزول باملاءلتنر ل

  
  : مادة مزيلة للمادة احلساسة.٨

  .خيلــط مظــروف واحــد مــن امللــح اخلــاص يف نــصف لتــر مــن املــاء وتــرج جيــداً
  .مها لتصميم آخريستخدم هذا احمللول يف تنظيف الشبلونة من املادة احلساسة ليتم استخدا

  
  :أدوات أخرى تستخدم على الشبلونة.٩

  . هناك أدوات أخرى مثل القطن لتنظيف الـشبلونة       و.شريط الصق نايلون عريض وليس شريط ورقي      
  .وجيب أن يتوفر مصدر ماء لغسل الشبلونة بعد حتسيس التصميم عليها
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 ١٦٨

 وهي تتأثر بسرعة   ة احلساس  املادة  مادة كيميائية حديثة تقوم بنفس املفعول وتسمى        هناك حالياو.الطباعة
  .بالضوء

  
  :األدوات الالزمة للطباعة بالشاشة احلريرية

  
    :Frames  اإلطارات.١

إطارات من اخلشب املتني الغري قابل للتقـوس  رة عن  وهي عبا.ميكن صنعها وتتوفر جاهزة يف األسواق 
 سم ،وعرضها وطوهلا حسب املقاس املرغـوب        ٥ ــ   ٢مكون من أربع أضالع يتراوح مسكها من        

 سم حىت   ٥بشرط أن يكون التصميم يف املنتصف وحييط به من مجيع اجلهات مسافة مناسبة ال تقل عن                 
أي أن مساحة اإلطـار  . ونضمن الدقة عند وضع اللون  ة احلساس  املادة تكون هناك مسافة كافية لوضع    

  .بعد شد احلرير عليها يطلق عليها اسم الشبلونة . سم١٠ ـــ ٨أكرب من التصميم حبوايل 
 لتعشيق ويستحسن وضع زوايا حديدية    توصل القطع بعضها ببعض بشكل جيد وقائم الزاوية وبطريقة ا         

اصة باخلشب، وكلما كربت مساحة اإلطارات زادت مساكة على الزوايا ونثبته باملسامري أو الدبابيس اخل
  . عدم تقوسهضماناخلشب ل

  
  : على اإلطارقماش شد ال.٢

ويشد بشكل قوي، ويتم وضع غراء قوي مقاوم للماء على األطراف وتثبت قطعة              القماش،   يتم وضع   
   .ن اإلطارعلقماش  عليها بالتدبيس ، مهمة الغراء املقاوم للماء يضمن عدم تفكك االقماش

  
  :ة مسطرة الطباع.٣

  . وهي أداة مستطيلة هلا طرفان، األول خشيب واألخر مزود جبلدة لسحب اللون
  
  : الضوئيصندوق التصوير .٤

عبارة عن صندوق من اخلشب مبقاس مناسب للشبلونة حبيث تكون الشبلونة يف املنتصف حىت نـضمن         
 سـم ،    ٤٠ ــ   ٣٠ي بارتفاع مناسب قدره     أن يصل الضوء إليها من مجيع اجلهات بالتساوي، وه        
على الشبلونة، وغطاء زجـاجي      املادة احلساسة    حتتوي أيضاً على ملبة محراء تضاء يف الغرفة عند وضع         

  .متحرك 
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 ١٦٧

املاء أو حىت   جيب أن تنظف يف احلال جيدا بكمية وفرية منااليربرشمجيع األدوات املستعملة خاصة  أن
  .اجلهاز بالكحول قبل أن يستغرق اللون وقتا للجفاف داخلها وبسبب انسداد

  
  : ألوان اجلواش

 رأس فتحـة سد تاجلواش خمففة جدا وسائلة حىت الن لواألضروري أن تستعمل ا نااليربراش مللعمل ب
 اجلواش وامللونات األخرى مثل األحبار السائلة أو األلوان املائية املسالة ألوان  والفرق الكبري بنياجلهاز 

لرتـوش للـصور   ا  وأيـضا يف عمـل  .كبريةال ساحاتامليف تغطية تعترب مثالية أن ألوان اجلواش  هو
  . الفوتوغرافية

  
  : لوان االكريليكأ

أن بعض األنواع منها خيفف   مع، باملاءااليربرشجيب دائما أن ختفف ألوان االكريليك اليت تستعمل يف 
 . نظافة تامـة االيربرشنظافة  خاص على نر وعند استعمال األلوان االكريليك جيب احلرص بشكللتبا

مل يؤخذ هذا التحذير وإذا   املخصص هلذا الغرضرالتن ذيبات اخلاصة مثلشطف باملاء أو باملوجيب أن ت
ـ  ميكـن أن  ه الطبقةالطالء شديد الصالبة عند جفاف اللون وهذ  منطبقةيف االعتبار سيتكون  سبب ت

هـذا   ويتطلـب  .ا دقيقً املنعمة تنعيما باألسطحااليربرشا  وتقترن دائم. لرأس االيربرشاا شديدفسادإ
العمل   ومن ناحية أخرى يتطلب.قليل من التجازيع أو بدواه ال ذو ملمس ناعم بيورقسطح  استعمال
شـكال  ألعها ضبط ا  ميستحيل  مما  ش استعمال األلوان بشكل سائل وهو أسلوب يبلل الورقة          بااليربر

مسيك ثقيل أو كرتون برستول أو استعمال الورق املـشدود           ورق   املرسومة لذلك يستوجب استعمال   
 الورق ميكن استعمال لوح من الكرتون اهر ويباع باألسواق هلذا يف شد وفري الوقت الذي يستغرقولت

  .ا ملشاكل الرطوبة وجتعد سطح الورق مثالييعترب حالً الغرض والذي
  
  :١الطباعة بواسطة الشاشة احلريرية 

ع عشر ، وترجع الفكرة إىل     تطويراً آخر يف منتصف القرن التاس      ى الشبلونة وأضافوا عل جاء األمريكيون   
ضعوا مادة اجليالتني اليت يدهن ا احلرير، وعند تعرضها فو،  )Samuel Simon(  صامويل سيمون

ويتم دهن املناطق اليت ال يرغب خبروج اللون منها مبادة اجليالتني تلك مث             . للضوء بدرجة معينة تتجمد   
تجمد وتبقى األماكن الغري مدهونة وتتم عملية       جترى عليه عملية تصوير ضوئي لسد األجزاء املدهونة ف        

                                                
وهنا أيضا ينفذ . م، اال الفين ١٩٣٠عرفت الصني واليابان قبل أن تنتقل إىل أوروبا حيث استخدمت ، يف بادئ األمر يف الطباعة على النسيج ، مث أدخلت منذ               1

وتطلى املساحة الباقية مبادة صمغية حبيث أن احلرب ال مير أو ينتقل ...)  ، أو النايلون ،أو النسيج املعدين من احلرير ، أو القطن( الرسم بواسطة احلرب الدهين على شاشة 
      .إىل الورقة املوضوعة حتت الشاشة إال عرب األجزاء املكشوفة
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  :shAirbruخرى هي اإليربرش والتقنية األ
لفنانني   املرذاذ من األدوات احلديثة احليوية للرسام أو من املعدات العمليةأو اإليربرش تعترب أداة

هذا التاريخ مت  م ومنذ١٨٩٣ يربديك عام سكارلوواستعملت أول مرة بواسطة فنان بريطاين يدعى 
  .هارة الصنعةحذق وم إدخال التعديالت والتطوير على هذه األداة حىت أصبحت أداة حتتوي على

 : ذات الرذاذ الداخلي يربرشهناك ثالثة أنواع رئيسية لإل
 .النوع ذو العمل املفرد -
  .املزدوج النوع ذو العمل -
  .املزدوجالنوع ذو العمل املستقل  -

  
  - : والصفات اليت متيز كل نوع كاأليت

  : ذات العمل املفرداإليربرش:  النوع األول 
. شغل إدخال اهلواء يأزراراألداة يف سرعة انسياب اهلواء واللون مبساعدة  يهفوهي النوع الذي تتحكم 

ودقيقة  املمكن تعديل معدل السرعة أو كمية السائل يف هذا النوع أال أا تعطي نتائج ممتازة وليس من
  .جدا وتناسب استعمال املبتدئني

 
 تعديل شدة أكثر من السابقة وميكنوهي مصممة بإمكانيات  املزدوجالعمل   وهي ذات :النوع الثاين

  .للمحترفني واهلواةاندفاع اهلواء واللون معا وهي أداة عالية الدقة وعملية وينصح ا 
  

 وهي نوع أكثر قابلية للتحول وأكثر دقة ومهارة يف  املستقلاملزدوجالعمل  وهي ذات : النوع الثالث
أنواع االيربرش  وهي من أكثر للون كل على حدةالفنان من اختيار حجم اهلواء ومقدار ا األداء ومتكن

أساسا احملترفني ممن لديهم  انتشارا يف األسواق وبسبب طريقة عملها املعقدة بعض الشيء فهي تناسب
  . اخلربة الكافية

  
  : االيربرش  جهازاأللوان املستخدمة مع مواصفات

  :املائية األحبار واأللوان
الشفاف وللحصول على درجة لون  االيربرشائية بشكل خاص عمل تناسب األحبار السائلة واأللوان امل

ومع أنواع امللونات الشفافة ميكن احلصول بسهولة  اليت تغطى بدرجة جيدة جيب إضافة اللون األبيض
بتطبيق طبقات متعددة أو بإضافة املزيد من اللون إىل املـساحات   على درجات لون ذات شدة خمتلفة

ر وهذا يعىن ـونات بسبب كثافتها وتكوينها احملدد جيب أن ختفف باملاء املقطاملل وبعض األكثر دكانة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٦٥

، ستتوفر لك اإلمكانات اليت تتمتع ا معامل التحميض احملترفة ، حيث ميكنك ضبط الصور               نااخلاص ب 
  . ليت تلتقطها معاأو تغيريها بالكامل أو مجع الصور ا

  
  :  الفوتوغرايفالتصويرب عند القياموجيب مراعاة اآليت 

 . (hedgecoes,1999,p87,119,123) .جتنب استعمال ضوء مشس مباشر قاسي .١

وكقاعدة عامة من . نرتب العناصر ضمن منطقة الصورة الصورة البد أن ننتبه كيف  التقاطعند .٢
.  يف الترتيب يف الوسط متامـا أو يف مركـز اإلطـار           األفضل أن ال نضع العنصر األكثر أمهية        

وجيب أن يعاد ترتيب    . فنحاول وضع األشياء إىل اليمني أو إىل اليسار ويف القمة أو يف القاع              
 لنـضمن . حد داخل التكوين يف أوضاع عـدة  التكوين لعدة مرات كذلك ترتيب العنصر الوا      

 .(mccartney,2001,p98) .فضل فنياومن مث خنتار األ.اخلروج بنتائج خمتلفة يف كل مرة

و إذا مل يكن من املمكن جتنبـها        .  وجتنب ضوء الشمس املباشر     املناسبة، اختيار ظروف الطقس   .٣
 .(hedgecoe,2002,p127 ). جيب التقاط الصورة علي أكرب فتحة للعدسة

الزاوية املطلوبة  دد  حن أن   ناعليبتصوير املنظر من اجتاهات متعددة ف     عين  ي فن التصوير الفوتوغرايف   .٤
 .(Peterson,1990,p124) ةبزوايا خمتلفناظر  بتصوير العديد من املوبعد ذلك القيام

توفر السطوح املختلفة املالمس  وانعكاس الضوء عليها، يعطي اختالف درجات لونية تـؤثر               .٥
 .) (davies,1998,p135 .بالتايل على قيمة الصورة الفوتوغرافية

  بدوره  الذي ،أحيانا أن نسيطر على الضوء الطبيعي     إنه ميكننا كمصورين    وتبعا للنقطة السابقة ف    .٦
نوعيـة   علـى    علـى اللـون و     كذلك   وممكن أن نسيطر  . سم املراد تصويره   على اجل  نتشري

 أن حنول حاالت اإلضاءة اخلافتة بإمكاننامع أنه . كمية الضوءو درجة  علىواىل حدا ما.اجلودة
  (Sammons,2004,p120).فكرة حتمل إىل إضاءة 

  الكامريا ودورها يف الفنون التشكيلية ، سنتعرض لتقنية أخرى أستخدمها فنانو الواقعيةضبعد استعرا
 والرتفاع أسعارها فهي تتوفر فقط عند  الدقيقة الرقميةالطباعةآلت  وهي الطباعة باستخدام االعليا

   .معامل الطباعة الرقمية
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 ١٦٤

الـسطح احلـساس   : أوالً  . مع ذلك ، هناك بعض االختالفات اجلوهرية ، بعيدا عن املظهر اخلارجي             
مسطحة ) جهاز ختزين متقارب الشحن   CCDللضوء املوجود مبؤخرة آلة التصوير هو عبارة عن لوحة          

 اللوحة الضوء الذي يتم استقباله إىل بيانات رقمية ، وحتتوي آلة التـصوير علـى                حتول هذه . صغرية  
ثانيا بعـض آالت    .وسائل لتخزين هذه البيانات، سواء على بطاقة مضمنة أو على قرص قابل لإلزالة              

تستخدم هذه اللوحة يف معاينـة  . باملؤخرة).   شاشة عرض بلورية LCD( التصوير على لوحة عرض    
   .(MAY, 2000,P6-10) .ل التقاطها، واستعراض الصور املخزنةالصور قب

وميكنك مراجعة الـصور     . كما ميكنك استخدام عارض الكامريا لرؤية نتيجة كل منظر قمت بتصويره          
اليت مت ختزينها يف ذاكرا حبيث تستطيع التأكد من أنك قمت بتغطية العمل املطلوب بالكامل وحذف                

ميكنـك  ، بعد نقلك لصورك إيل الكمبيـوتر      . خللق مساحة للصور اجلديدة   الصور الغري مرغوب فيها     
  .(London&stone,2006,p10).إعادة استخدام نفس ذاكرة الكامريا لتسجيل صور أخرى

  
  :آلة التصوير الرقمية متعددة االستعمال

رها قبل عرضها مبجرد التقاط الصورة ، ميكن حتميلها من آلة التصوير إىل الكمبيوتر الشخصي ، مع حتري
 والتحرير يف التصوير الفوتوغرايف هو إضافة املؤثرات اجليدة اليت يرغب ا املصور أو التخلص          .وختزينها

  .من التأثريات السلبية اليت تعرض هلا املشهد أثناء التصوير
  :برامج التخزين

  .ميكن استخدام برامج الكمبيوتر لفرز الصور يف ألبوم على الكمبيوتر
  :وانطابعة أل

  .وترتبط طابعات أخرى من خالل الكمبيوتر. ميكن أن ترتبط طابعات معينة مباشرة بآلة التصوير
  :جهاز التخزين

  .هناك طرق عديدة للتخزين خارجيا وهي تشمل األقراص املرنة واألقراص الثابتة اخلارجية
  :)RAM(بطاقة ذاكرة الوصول العشوائي

 أحجام ذاكرة خمتلفة، يف بعض أآلت التصوير ليسمح بالتقـاط           ز الذاكرة ، املتوفر يف    ايتم تركيب جه  
  .املزيد من الصور

  :أسباب استخدام التكنولوجيا الرقمية
فبمجرد شراء آلة تصوير    . للتصوير الرقمي العديد من اخلصائص اليت متيزه عن استخدام آالت التصوير            

نقود إضافية لتحميض هذه األفالم ، ففـي   شراء عدد ال ائي من األفالم ودفع  نارقمية ، لن يتعني علي    
ومبجرد نقل هذه الصور إىل الكمبيوتر . واقع األمر ، ميكنك إعادة التقاط الصور حىت تروق لك النتائج      
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 علـى  - إما وحدها أو بالتعاون مع اإلضاءة العامة باملوضـوع املـصور       –قد تعاون الظالل     .٣
استكمال القيمة اجلمالية يف الصورة عن طريق التحكم يف مساحة الظالل وشدا ، وشكلها ،         

  ).١٥،١٦م،ص١٩٧٩إحسان ماريين،، .(  رقعة الصورةوتوزيعها يف
  

  : التصوير الرقمي
  :مقدمة

، هو بلـورة حـساسة   CCDويرمز له ب" Charged Coupled Device"جهاز الشحن الضوئي
تقوم بدور الفيلم جزئيا، فهي تستقبل الصورة وحتوهلا إىل إشارات كهربائية ترسلها إىل املعاجل ،  ، للضوء

الفـضيالت، ،   .(وره حتويلها إىل بيانات رقمية ويقوم بتخزينها على الوسائط الرقمية املتوفرة          والذي يتوىل بد  

  ).    ٢٧٥م، ص٢٠٠٢
تنتج الصور الرقمية من حتول البيانات غري الرقمية إىل بيانات رقمية بعملية تعرف بالتقطيع أو               و

ة من عناصر صورية تعـرف   والصورة الرقمية عبارة عن شبكة شبه زخرفي    (Sampling)أخذ العينات   
حبيث أن كل عنصر صورة يتكون عندما يؤخذ قياس          (Pixels)باسم عناصر صورة أو عناصر الشاشة       

 يلون أو سطوع من موضع معروف ، ويسجل على شكل عدد متفرد ، وحيمل هـذا العـدد الثنـائ           
 عملية القيـاس    وما يعرف بالتقطيع يشري   . تعليمات إلعادة إنشاء عنصر صورة بسطوع ولون حمددين         

      (Daly, 2002, P75).هذه وكلما كربت كمية التقطيع ، كلما كربت النوعية
  

  :آالت التصوير الرقمية
تلتقط كل آالت التصوير الصور بالتركيز على الضوء الذي مير من خالل العدسات على قطعـة مـن               

يف فيلم التصوير الفوتوغرايف     ويف حالة آلة التصوير التقليدية ، يتمثل هذا الوسط          .وسط حساس للضوء  
شريط من البالستيك تغطيه مواد كيميائية تتفاعل عند تعرضها للضوء فتسجل الصورة اليت مت التركيـز         

أما يف آلة التصوير الرقمية ، فيتمثل هذا الوسط يف مكان الفيلم الذي يتم التقاطه بواسطة شرحية                 .عليها
تتفاعل هذه الشرحية مع الضوء ، مثلما يفعـل         ). جهاز ختزين متقارب الشحن    (CCDصغرية تسمى   

   .(MAY, 2000,P6).الفيلم متاما، ولكنها حتول الصورة على تنسيق رقمي بدالً من ختزينها كيميائيا
  

  :تصميم آلة التصوير الرقمية من الداخل
إذ . الم التصوير ت التصوير العادية اليت تستخدم أف     آالبوجه عام ، تشبه آلة التصوير الرقمية من اخلارج          

  .يوجد عدسة وباحث عن املناظر وزر حترير املصراع ووميض
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 ١٦٢

شأن تلك الصور اآللية شأن تلك األعمال الفنية اليت تنتج صورا مطابقة ألشكال الطبيعة مطابقة تامـة                 
وهنا كانت النتيجة احلتميـة  .  نحو الذي جنده يف األداء الفين لكل من املذهب الطبيعي والواقعيعلى ال 

. اليت ال مفر منها ، وهي أن الفن جيب أن يسري على ج آخر خيتلف ويتباين مع ما تنتجه تلك اآللـة                 
إنتاج الفنـان املـصور     وإال فإن عمل الفنان وجهده يصبح عاريا من القيمة االبتكارية ، ومن مث يعترب               

  ).١٩١-١٩٠حممد حسن،بدون ، ص(. بدوره عمالً أليا
  

  :التصوير واالتصال اجلماهريي
وداللـة  . االتصال اجلماهريي يعين نقل األفكار من فرد إىل آخر ، أو من جمموعة إىل أخرى                

 املرسل واملتلقـي    من وسائلها توصيل الرسالة بني    و ، يف املقام األول   ،االتصال اجلماهريي داللة إعالمية   
والـصورة يف االتـصال     .صورة الثابتة والناطقة املتحركـة     واملقروءة واملسموعة وال   ،الكلمة املطبوعة 

.  تنقل الرسالة إىل املتلقي بأقل قدر من التحريف أو اخلطـأ mass mediaاجلماهريي وسيلة االتصال 
غرافية ذات تعريف مـن الناحيـة        فالصورة  الفوتو   الصورة اجليدة تغين عن ألف كلمة     ومن هنا فإن    

  ).٣١٢-٣١٤م،ص٢٠٠٠عبد الدبس و اندرواس، (.درجة عالية من الشدةب حاسة البصر ؤثر علىالبصرية هي وسيلة ت
  
والبد لنا أن ننوه بأن التصوير الذي نتكلم عنه هنا هو التصوير كلغة تعبريية للفنان ، ولـيس                     

فذلك جمال آخر له أصوله الـيت ال        . شخاص أو خالفه  قطات التذكارية لأل  كوسيلة تسجيلية ألخذ الل   
العني اإلنسانية أبدا ال تستوعب تفاصيل كل املشهد الذي تـراه         ف ).١١م، ص   ١٩٨١سعد الـدين ،     ( .جمال هلا هنا  

ـ    املصور نطباع ا  ذلك عناية ، فيحدث  فتندفع دائما إىل نقطة معينة تدرسها ب      . أمامها يس احلقيقـة     ول
ذلك جيعل السجل الـدائم     و . على العني متابعة اجلزء األكرب من املشاهد اليت تراها         فمن الشاق . كاملة

.  لكن الصور الفوتوغرافية تسمح بدراسة التفاصيل اليت يف حقيقة احلال قد يتجاهلها البعض     حدث عابر 
 .عامـا وأحيانا حيدث العكس فاملصور قد حيرم املشاهد من التفاصيل ، ويقدم له بدل من ذلك انطباعا      

(grill & Scanlon,1990,p38).  
  

  :وظيفة الظالل يف الصورة
 :تلعب الظالل دورا هاماً يف الصور الفوتوغرافية لألسباب التالية

تعمل على زيادة اإلحساس بالعمق الفراغي يف الصورة رغم أا ال تعدو أن تكون مسطحا ال                 .١
 .س بالبعد الثالثيتميز إال ببعدين فقط فالظالل بذلك تساعد على اإلحسا

 . الفوتوغرافيةالتأثري الدرامي يف الصورةيف  الظالل دورا هاما تعطي .٢
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 ١٦١

ولعل هذا الـذي    .. بد أن نعرف أن األرض هلا مسار دائمة التحرك فيه ، وهو مسار الفصول األربعة                
 من قدر آلة التصوير ويرفع من قدر الفنان الذي وراءها ، ونعين بذلك تلك القدرة املتميزة   رفعيشرحناه  

والفنان حياول إجياد نوع مـن التفاعـل   . لفن التصوير على تسجيل بعض تلك اللحظات اليت لن تعود       
 الـيت   واالنسجام بني الضوء والظل ، ذلك االنسجام الذي عاشه وعشقه خالل مشاهداته يف الطبيعة             

والبد لنا هنا أن ننوه بأن التصوير الذي نتكلم عنه هنا هو التصوير كلغة تعبرييـة         . علمته تلك األصول  
  ).١١،١٠م، ص١٩٨١ ،نسعد الدي.(  للفنان ، وليس كوسيلة تسجيلية ألخذ اللقطات التذكارية لألشخاص وخالفه

  

يدة حيث تلتقط املنظر الذي      ومبوضوعية شد   واحدة مرةبالتسجيل  وتقوم الصورة الفوتوغرافية    
فهي تقدم جمموعة رائعة من القيم على سطحها املستو واليت ال تعترب مـن إنتـاج رؤيـة        . تصوب إليه 

 لعملية ميكانيكيـة  ة فهي نتيجملباشرفال تسمح إال بالنقل ا. صنع اليد الفكر و  منا هي مزيج من   إعقالنية  
وىف نفس  . لى مادة بصرية أخاذة متيزها ومتيز إنتاجها      وباعتبارها شئ مدرك حتتوى اللقطة ع     . ةوكيميائي

وتستطيع الكامريا بني يدي مصور ماهر أن تسجل . الوقت تقوم بتسجيل صورة األشياء كما هي تقريباً       
  .".Honoure & Fleming,1995 ".احلدث من الزاوية اليت يراها مناسبة

  

 الفنية املعاصرة، كالبوب آرت والواقعية      أمهيتها إال مع التيارات    الفوتوغرافية   ةومل تأخذ الصور  
املتميزة ، اليت أعادت تكريس الواقع ، وأدخلت هذه الصورة يف بناء اللوحة ،ووضعتها يف إطار جديد                 

 عندما جعلـت    "علياال"  املفرطة وقد تضاعف االهتمام بالصورة الفوتوغرافية مع الواقعية      . يعيد تكرارها 
ألا جتـدد   " قوام الفكرة " وهنا تصبح الصورة الفوتوغرافية     اسيا هلا    تصويرياً ومرجعا أس   منها عنصراً 

حقالً جديدا من اللقاء بني املوضوعية والذاتية تنهي ، خاصة "، و"ا بإيهاميتها  استجواب الواقع ، وتبهرن   
 فكل واحد ال جيد فيها نفسه إال مـا يريـد أن           . احلقيقة تتعذر على الصورة الفوتوغرافية      " غري أن   " 
  ).٤٦١ص،١٩٩٦أمهز،".(يراه

  
  :األثر اهلام الكتشاف اآللة الفوتوغرافية يف الفنون التشكيلية

 ينهجون  كان الفنانون التشكيليونحيثعندما ظهرت اآللة الفوتوغرافية يف منتصف القرن التاسع عشر،   
ث عند ذلك أمور كان     املبادئ الفنية اليت تقوم على املطابقة لألشكال الطبيعية، حد        يف أساليبهم األدائية    

 ، والتأمـل    هلا بالغ األمهية، إذ أدت إىل انقالب خطري كانت بواعثه تستند إىل الرؤية الفنية من جانب               
  .اجلمايل من جانب آخر

    فلقد كان حدث اكتشاف اآللة الفوتوغرافية مبعثًا لتساؤل  جديد وكان منشؤه تلك املقارنة الـيت                
لة من الصور الفوتوغرافية اليت حتاكي يف دقتها املناظر الطبيعية الـيت      أوحت ا ما متخضت عنه تلك اآل      

حبيث تعطي صورة ال ختطيء الواقع املشاهد بكل حذافريه ، إذ كـان             . حتوي األشياء مبختلف أشكاهلا   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ١٦٠

  
  :أنواع الفالش

 هذه ملبات معدة لتعطي وميضا واحدا مث حتترق وهي عبارة عن كرة زجاجية               :ملبات الفالش  .١
 يوجد فتيـل  وبالداخل. مغطاة بطبقة من البالستيك ملنع تناثر شظايا الزجاج يف حالة االنفجار   

صغري من التنجسنت حماط بكمية صغرية من مادة سريعة االشتعال وحول هذه املادة شـعريات              
وعند وصول الكهرباء إىل فتيل التنجـسنت       .من املاغنيسيوم أو األملنيوم يف جو من األكسجني       

-٨٢ ، ص حممد جنيب،بـدون  . ( وحيدث الوميض  ميتوهج فيشعل املادة سريعة االشتعال فيشتعل املاغنيسيو      
٨٦.( 

 
  :تتميز ملبات الفالش بااليت: املميزات  .٢

 وذلك ألـا    .رخيصة الثمن ابتدائيا ولكن إذا استعملناها بكثرة أصبحت غالية جدا           - أ
ممـا  . أو االضطرار لتغيريها دائما   . سريعة االحتراق والعطب مما يتطلب احلرص عليها      

  .يزيد من التكاليف املادية للتصوير
  .بالنسبة لوزا وحجمهاتعطي إضاءة قوية   - ب
مع مالحظة أن كمية    ) للغالق احلدقي بني العدسات     ( تصلح للمعاصرة مع أي غالق        - ت

 ).٨٧حممد جنيب، بدون ، ص ( .اإلضاءة تقل كلما زادت سرعة الغالق 
  

  : يف الصورة ال بد من توافر العناصر اآلتية نتيجة لكي حنصل على أفضل 
  .توافر اإلحساس لدى املصور .١
  .كاف بتكنولوجيا التصويرعلم  .٢
  .السيطرة على كل مكونات الصورة .٣
  .فهم الفرق بني رؤية العني ورؤية الكامريا .٤
كالعمق الفراغي أو التجسيم واللون واحلركة ومصادر الضوء والتدريب املـستمر         :فهم الرموز  .٥

  ).١٩٦-١٩٢حممد جنيب،بدون ، ص ( .والتجارب
  

 ضوئية معينة ، وحناول تسجيل هذه اللحظة مـرة          ومن املستحيل أن نستطيع أن نسجل حلظة          
فالضوء يتغري يف ساعات النهار بصفة حلظية متحركة مبعىن أن الشعاع الضوئي الشمسي زاويته       . أخرى  

يف تغري مستمر ، وذلك بسبب دوران األرض ، فلو خطر لنا خاطر يف أنه بإمكاننا إعادة تسجيل حلظة                   
 مثالً إىل نفس املكان الذي نرغب يف تصويره يف نفس اللحظة مـن              صوتية معينة يف الطبيعة ، بأن نأيت      

اليوم التايل ، فهذا ضرب من العبث ، ألنه لو حتققت لنا إمكانية التواجد يف نفس حلظة النهار ، فإننا ال              
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 ١٥٩

هو ذراع صغري يدار باليد ويـستخدم لتهيئـة    : )Wind lever (ذراع تغيري أو إزاحة الصورة .٧
 لبدأ عملية التصوير بعد تركيب الفيلم يف اآللة أو حتريك الفيلم إىل األمام بعد التـصوير                 مالفيل

اللتقاط الصور الالحقة ويف بعض اآلالت احلديثة يتم لف الفيلم ذاتياً بع أخذ كل لقطة أو بـع             
لفيلم إذ يتم لف الفيلم مجيعه أما بواسطة التوقيت الذايت أو بواسطة            انتهاء تصوير آخر لقطة يف ا     

  ).٢١١-٢١٠م،ص٢٠٠٤، ١سعدي حممد، ط( .البطارية اليت تزود اآللة بالطاقة الالزمة
  

  :األمور اليت تتحكم بالصورة
 .سرعة الغالق .١
 .فتحة العدسة .٢
 ).٢٩٥م ،ص٢٠٠٠عبد الدبس و اندرواس،.(حساسية الفيلم .٣

  :مصادر الضوء
  : طبيعية .١
  .الشمس ارا .أ
  . والقمر والنجوم ليالً.ب
  :صناعية .٢
  : كهربائية : أ

 .مصابيح التنجسنت .١
 .األقواس الكهربائية .٢
 .مصابيح التفريغ الغازية .٣
 .تمصابيح الفلوريسن .٤
 .مصابيح الكوارتز هالوجني .٥
 ).الضوء اخلاطف االلكتروين( صمامات الفالش  .٦

 
  :غري الكهربائية: ب

 .لغازاتاشتعال ا .١
 .ملبات الكريوسني .٢
 .الشموع والكربيت .٣
 .اشتعال املاغنيسيوم .٤
  .اشتعال ملبات الفالش .٥
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.  فإن األبيض يف الشئ املصور يبدو أسود يف الفيلم بعد تظهريه ، واألسود يبدو أبيض               وهكذا  

 ويكفي بعد ذلك القيام بعملية قلب الفـيلم ، أي    )Negativeالسالب(لذلك يسمى الفيلم بعد تظهريه      
  . جعل األسود أبيض واألبيض أسود ، وذلك بعملية الطبع السالب واحلصول على الصورة

  
  :راألساسية يف آلة التصوي ماألقسا  

الذي تنتظم من حولـه  ) الصندوق( هو الشكل اخلارجي لآللة )Camera Body(جسم اآللة .١
األجزاء األخرى وحيتوي على األجزاء غري الظاهرة ومهما تغري نـوع اآللـة أو حجمهـا أو                 

 أنـه  تصميمها يكون مغلقًا بأحكام و ال ينفذ منه الضوء إال من ناحية العدسة ومن خصائـصه  
مطلي من الداخل بلون غامق غري المع ملنع حدوث أي انعكاس للضوء حلظة سقوطه على الفيلم 

  .   لئال يشوه الصورة امللتقطة
 وهي اجلزء الزجاجي ووظيفتها مجع األشعة الضوئية ونقلها إىل الغرفـة  )The Lens (العدسة .٢

ويتألف األوجبيكتيف  ) . ة الشبكية الطبق( املظلمة لتشكيل اخليال على الطبقة احلساسة من الفيلم       
 .عادة من جمموعة من العدسات احملدبة واملقعرة

 ويعمل عمل احلدقة يف العني ، وهو عبارة عن صفائح معدنية رقيقة   )Diaphragm(الديافراكم   .٣
 :ومن وظائفه. ومتداخلة 

التحكم بكميـة   حتديد اتساع الفتحة اليت متر من خالهلا األشعة الضوئية إىل الطبقة احلساسة، و              . أ
  .الضوء اليت تنفذ إىل داخل اآللة

أي املسافة الواقعـة بـني اجلـسم        ) حقل الوضوح (  التحكم يف عمق ووضوح ميدان الرؤيا        . ب
 .والعدسة

فيتحكم بالفترة الزمنية الالزمـة ملـرور       ) حاجب الضوء (  ويطلق عليه أيضا     )Shutter(الغالق .٤
  .الضوء من خالل العدسة إىل الطبقة احلساسة

وهو عبارة عن منظار عادي والذي من خالله  : )View Finder(منظار الرؤية أو حمدد املنظر  .٥
 .نستطيع رؤية الذي نريد تسجيله

وهو يقوم بوظيفة املطابقة يف العني ، أي أنه أداة تعمل على حتريك العدسـة            : ضابط املسافات    .٦
 والتقاط صورة أكثـر وضـوحا       إىل األمام واىل اخللف لغاية ضبط بعد اجلسم عن آلة التصوير          

ـ       ٦٠وتتراوح املسافة عادة يف اآللة ما بني         وتقدر املسافة يف    oo سم إىل ما ال اية ويرمز هلا ب
ويف اآلالت احلديثة يعمل ضابط املـسافات       . بعض اآلالت باألمتار ويف البعض اآلخر باألقدام      

 .أوتوماتيكيا وبشكل تلقائي
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باملسحة الصناعية ، وذا استطاع الفنان بعد مترسه أن يستخدم أدوات العصر لتحقيق أجبديات لغـة                
  ).   ٩٢،٩١م،ص٢٠٠٦ة، ،وهب.("تتكافأ مع متطلبات هذا العصر نفسه وال تكون غريبة عليه

    
  :لتصوير الفوتوغرايف العناصر اهلامة  يف ا

وغرايف البد للمصور من فهم بعض العناصر اهلامـة يف          للوصول إىل معرفة جيدة يف جمال التصوير الفوت       
  .وهذا الفهم يساعد على تطوير مهارة املصور وحتكمه يف إنتاج صورة فوتوغرافية ناجحة. التصوير

   :Camera الكامريا :آلة التصوير
وكانت هـذه   . ( Camera Obscura )اكتشف التصوير الفوتوغرايف مع اكتشاف القمرة املظلمة 

عبارة عن حجرة مظلمة يدخل إليها الضوء عرب عدسة وتسقط الصورة الناجتة على سطح أملس بداخل               
  .احلجرة

 من تلك القمـرات  واحدة) م١٥١٩-١٤٥٢(١ Leonardo Da Vinciوقد وصف الفنان االيطايل 
 إلسـقاط املظلمة ، وظلت تلك القمرات سنوات طويلة عبارة عن لعبة واستعملها فنانو ذلك العـصر      

)   Luis Daggerلويس داغـرب ( وبعد فترة من الزمن عمل أحد الفنانون الفرنسيون . املناظر ورمسها
 استعمل ثيوسلفات الصوديوم    مث. على تثبيت الصورة املسقطة على لوح من الفضة بواسطة خبار الزئبق            

)Sodium Theosluphate ( ذا تكون املبادئ األساسية للتصوير الفوتوغرايف قـد  . هلذا الغرضو
  . وجدت
  :الفيلم

.  آلة التـصوير   داخلنعين هنا بالفيلم ، الغاللة اليت تنطبع عليها الصورة املارة عرب العدسة إىل              
 ، مطلية مبادة حساسة من أمالح الفضة ، وهي اليت غالبا            وهو عبارة عن غاللة من البالستيك الشفاف      

وعندما يسقط . تينية صلبة مثبتة مبادة جيال). Silver Bromide(جزئيات  صغرية من برومايد الفضة 
الضوء على جزئيات بروميد الفضة حيدث تفاعالت كيميائية حتوهلا إىل فضة حرة ، وهـذا التحـول                 

الواقعة على أمالح الفضة ، فحيث يقع ضوء أكرب على الفيلم تتحـرر             يتناسب طردا مع كمية الضوء      
وحيث تقع  . كمية أكرب من الفضة يف ذلك املوضع وحيدث هذا التحول بقعة سوداء عند تظهري الفيلم              

كمية ضوء أقل فإن كمية الفضة احملررة تكون أقل وحتدث يف ذلك املوضع عندما تظهر الفيلم بقعة أقل              
  .سوادا

                                                
كانت مكتـشفاته   . وعامل،  على اإلطالق وهو مشهور كرسام، حنات، معماري       اإليطالينييعد من أشهر فناين النهضة      )  م ١٥١٩ - ١٤٥٢ (ليوناردو دافينشي  1

علـم  له آثار عديدة على مدراس الفن بإيطاليا امتد ألكثر من قرن بعد وفاته وإن أحباثه العلمية خاصة يف جمال                    . وفنونه نتيجة شغفه الدائم للمعرفة والبحث العملي      
وقيل عنه إن ريشته مل تكن لتعرب عما يدور بذهنه من أفكار وثابة حىت قال .  واملاء حاضرة ضمن العديد من اختراعات عصرنا احلايلعلم احلركة و البصريات التشريح
من الطريف جدا أن الرسام األول يف العامل كان يكره الفن، وقد انصرف إىل دراسة الفلسفة، ومن هذه الفلسفة تكونت لديه أغرب املفاهيم،             «: كاستيلون. عنه ب 

 .»ورات، ولكنه مل يعرف أن يعرب عنها يف صوره ورسومهوأحدث التص
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بيللون  (.رج الصورة ، بل العكس أن جتعله يسري أو يتجه حنو املوضوع الرئيسيتقود النظر إىل خا 
 ).٥١-٤٣م،ص١٩٩٦، 
 إن التصوير ، بالدرجة األوىل ، هو وسيلة للتعبري ، فالصورة تنقل             :موضوع واحد يف الصورة      .٧

فكرة املصور ورؤيته وجيب بأال تتضمن عناصر ال متت بصلة إىل املوضوع وكذلك عناصـر               
كل منها موضوعا خمتلفًا، لن تعدد املوضوعات يبدد االنتباه ويفقد الـصورة قـدرا              يشكل  
 .التعبريية

ويكون ذلك بالنظر للصورة من مجيع النواحي مث دراسـة          : االستكشاف أو الدراسة والتحليل    .٨
عالقة املوضوع مبا حييط به يف خلفية الصورة ومقدمتـها،مث دراسـة املوضـوع الرئيـسي                

لفرعية يف الصورة ، مث دراسة الضوء الساقط على املوضوع من ناحية النـوع              واملوضوعات ا 
 .واللون واالجتاه

عزل اجلزء املراد تصويره ونفصله عما حييط به لكـي نقدمـه             واملقصود هنا  :العزل والفصل  .٩
 .وتركيزاأبسط صورة وأكثرها مباشرة  :للمشاهد يف أقوى صورة وأقوى هنا تعين

والنظام يعين الترتيـب    . والتنسيق يعين النظام    . أساس التكوين هو التنسيق     : التنظيم والتنسيق .١٠
املنطقي حيث يكون كل عنصر من عناصر الصورة يف مكانه الذي يظهر فيه على أحـسن وجـه               

  ).٢٠١-١٩٩حممد جنيب ، ص( .املنشودفيعطي االنطباع 
  

:"  كما يقـول وهبـة     "لتوالا" قماش ومن خالل البحث واالطالع وجدت الباحثة أن يف حتسس ال         
الفوتوغرافيـة ،وعمليـة   ورة  أو خامة أخرى كفيلم الستقبال الص   سواء كان تواالً  مستِقبالً مهما للصورة    

وسيلة حديثة لعمل فين ، هو من قبيل التقرب للفوتوغرافيا بعد استبعادها مدة طويلة ، ومن حتضريية ، و  
دة بكل مقدرات العلم احلديث ، وبإميانه بلغـة العـصر ،            ن منهجا علميا ، لالستفا    قبيل أن ينهج الفنا   

حىت فكر الفنان يف استخدام الفوتوغرافيا .وأبعاده وقد حدث هذا التقرب بعد جتربة الواقعية الفوتوغرافية
" م حمسـسا    ٢,٥×٢,٥هذا املنهج يف عمله مبساحة      " راوشنربج" فاستخدم الفنان األمريكي    . نفسها

ه إىل فيلم الستقبال الصورة الفوتوغرافية ، مث يسقط عليه صورة وجه الـرئيس              لتحويل" بنترات الفضة 
ه بالفرشاة  هذا حتضريا أولياً يعمل الفنان فوق     األمريكي جون كندي وبعض صور للهابطني باملظلة ويعد         

السطح بالضربات العريضة من الفرشـاة      " االكريليك"  ، ويعاجل الفنان خبامة      العريضة ليحدد التكوين  
" الفوتوغرافيـة "احلرة العريضة ، وبني مساحات اللون اخلفيف ، يبدو من خالل هذا ، تلك األشكال     

وقد أضافت عملية استخدام التصوير الفوتوغرايف هنا مذاقًا آخر خيتلف          .الساقطة على التوال كتحضري   
الفنـان ، علـى     لكل جزئيات العمل ، ويف هذه احلالة قد دلل          " االكريليك" عن مذاق التصوير خبامة   

استخدام اآللة كوسيلة لتحقيق غرض حمدد ، ومل يترك اآللة الفوتوغرافية ألن تتغلب عليه أو تصبغ عمله 
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لى معىن حقيقة الشيء وهيئته الصورة ترد يف كالم العرب على ظاهرها، وع: مث نقل عن ابن األثري قوله    
وقـال  . وصورة األمر كذا ، أي صفته     . صورة الفعل كذا وكذا ، أي هيئته      : يقال. وعلى معىن صفته  
  ).٣٩-٣٣ضان البوطي، صرم ( .به األعيان  وتتميز ا عن غريهاالصورة ما ينقش : املصنف يف البصائر

  : مثالية ال بد أن حتتوي على أربعة عناصر الفوتوغرافية لكي تكون الصورةو
  .جاذبية للعقل أي يكون هلا غرض ومعىن  .١
  .جاذبية للقلب أي أن تنري يف نفس املشاهد إحساسا أو شعورا ما يقصده املصور .٢
 من وسط عشرات الصور ليحـدق  جاذبية للعني فتجذب الصورة العني إليها فيلتقطها املشاهد  .٣

  .فيها
  ).١٨٧حممد جنيب،بدون، ص ( .ها وإدراك قراءاحىت يسهل على املشاهدتقنية عالية أن تكون ذات  .٤

  
  : يف الصورة الفوتوغرافيةكوينالقواعد األساسية للت

 يف معظم الصور ، كلما احتل املوضوع املركزي أكرب مساحة منها ، كلما كانـت                :البساطة .١
وكل عنصر يدخل فيها ، اليساهم يف بناء املوضوع أو الفكرة الرئيسية            . قوية ومعربة   الصورة  

  .فالصورة البسيطة ميكنها أن توحي بأكثر مما تظهره يف احلقيقة. لتلك الصورة يضعف تكوينها 
 من شروط صورة ما، هو أن يكون لتلك الصورة نقطة جذب ، أي              :نقطة اجلذب يف الصورة    .٢

وهذه النقطة قد تكون عبارة عن شيء أو عنصر مسيطر تبين من حوله             . اه فيها نقطة تثري االنتب  
 .بقية العناصر ، وغالبا ما يكون هذا العنصر كتلة هامة مسيطرة على بقية العناصر

ولذلك على املصور إمعان النظر . بعضها البعض مرضية ومجيلة      مع أو األشياء  هي رؤية األشياء   .٣
  . الزاوية املناسبة لرؤيته وتصويرهمبا يريد تصويره ، واكتشاف

  . مرضيكوينهي أن يضع املصور ، وينظم األشياء بنفسه ليحصل على ت .٤
عمل ملسات على البلورة الـسالبة،  من خالل التحكم بالصورة خالل تظهريها وطبعها وذلك ب   .٥

يـضاء  هذه العملية ممكنة يف الـصور الب  . والتدخل يف عملية الطبع زيادة أو نقصانا يف الضوء          
 ).١٠٠،٩٤ص ،٨٩م، ص١٩٩٦صعيدي،( .والسوداء لكنها غري عملية وصعبة مع األفالم امللونة

أن تتضافر كل اخلطوط ، وكل املساحات         يف الصورة الناجحة ، جيب        :وجود خطوط معربة     .٦
ولعل استعمال اخلطوط القوية املعربة هي . وكل ترتيب للعناصر، لقيادة  العني حنو نقطة اجلذب

 دور مهم يف التكوين     خطوطلل ف لوسائل بيد املصور لربط أجزاء صورته بعضها البعض       أحسن ا 
تكوينات عمودية ، أفقية ، مائلة أو مائلة أو     . لصورة بفضل طريقة وضعها   لتعطي هندسة   فهي  

ولذلك فمن املفـضل أن ال      . إا تقود العني ، بشكل طبيعي ، من نقطة إىل أخرى            . منحنية  
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"portrait" .  توثيـق احليـاة    لاألثرية ، كما استخدم     األماكن   وباألخص    ، واستخدم كذلك للتوثيق
كتسب التصوير الفوتوغرايف أمهية    وا .ملصورةاليومية واملشاهد اخلاصة واحلوادث الرمسية ويف الصحافة ا       

أخذت تتزايد، فمع السينما والتلفزيون والكتب واالت ، بات التصوير الفوتوغرايف يلعب دورا هاما              
   ).٥م، ص١٩٩٦صعيدي،( .للتعبري الفيننه أصبح هواية للكثريين من الناس كما أ.التعليم والتسليةيف 
  

 عنـدما  .عاب إزاء مقارنته بالتصوير الفوتوغرايفم لقي فن التصوير بعض الص١٨٣٩فمنذ عام   
أثناء مشاهدته أسلوب ) ١٨٥٦-١٧٩٧ (   Paul Delarocheعلق الفنان الفرنسي بول دوالروش
 الذي كان يستخدم فيه صفائح معدنية مغطاة بنتـرات الفـضة            –التصوير الشمسي القدمي ألول مرة      

 منذ تلك  Pantingضى على فن التصويرقُلقد " قائالً  –املعاجلة بصبغة اليود مع استعمال خبار الزئبق 
ل الفنانون منذ عصر ما قبل رفائيل حـىت عـصر           يقب  فلم ولكن مل بأبه الفنانون بتلك املقولة     " اللحظة  

يظن أن  . كان يعرف كيف يتطلع للوحة فنية     و.  يوجد شخص تأمل صورة فوتوغرافية     البوب بذلك فال  
  ).٢٤م،ص٢٠٠١محزة، .(أي حال من األحوالأي منهما سوف يأخذ مكان اآلخر ب

  
ا غريت إدراكنا للعـامل     ومل تسهم الكامريا فقط يف توضيح إمكانيات قد سبق إمهاهلا ، ولكنه           

ن مل يستخدموا الكامريا  الذيونالفنانرك د قد أو. فقد أصبحت الرؤية احلديثة للعلم فوتوغرافية. امللموس
 اجتاه كثري من الفنانني املعاصرين حنو        الفوتوغرايف تأثري على   فلقد كان للتصوير  . ذلكحقيقة  يف عملهم   

  (FrankH,1948) .البحث عن موضوعات جديدة
  

ة فوتوغرايف هي كلمة يونانية تعين الكتابة بالضوء،  وبذلك فإن الضوء هو أساس عملية               كلمو
ابه كبري بني العني وآلة التصوير والعنصر الفعال فيها، كما أنه عنصر رئيسي يف الرؤية ومن هنا يوجد تش

  ).٢٠م،ص٢٠٠٦نادي وعبد شهيب،.( التصوير
  

  :يف القواميس واملعاجم العربية" الصورة" ولقد جاءت التعريفات ملصطلح 
  :شرح قاموس الفريوز آبادي لإلمام الزبيدي" تاج العروس" جاء يف 

  :ر. و. ص
) ِصور، كِعنب( بضم ففتح و) صور: ج (واهليئة ، واحلقيقة ، والصفة ) :  الشكل-: بالضم -الصورة( 

بكسر الصاد لغـة يف     : والصور: ويف الصحاح   : قلت  . وهو  قليل ، كذا ذكره بعضهم        : قال شيخنا 
وتستعمل الصورة مبعـىن    .( تشكل) فتصور(صورة حسنة ) وقد صوره : (مث قال   .. الصور مجع صورة  

  ".رةأتاين ريب يف أحسن صو" ديث ومنه احل) النوع والصفة
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  :التصوير الفوتوغرايف
ر على النحـاس أو علـى        كانت املعرفة املصورة قائمة على احلف       الفوتوغرايف قبل ظهور فن التصوير   ف

من بدء انتشار الصور األكثر واقعية      ويف أواسط القرن التاسع عشر      . املنفذة يدويا  ١الطبعات الليثوغرافية 
وكان أوائل املـصورين يواجهـون      .الناحية الفنية انتشارا كبريا وذلك بفضل فن التصوير الفوتوغرايف        

 باإلمكـان  حيف أواخر القرن التاسع عشر أصب   كن   ول . الصنع   غري متقنة العدات  امل مثل   -مشكالت مجة 
وقد شـجع   . كانت متبعة من قبل       بدائية استخدام الفوتوغرافية بفضل تطور التقنيات، مقارنة بأساليب      

 وأقام عدد منهم يف      العربية على زيارة املنطقة   اهلواة واحملترفني    ذلك بدوره أعدادا متزايدة من املصورين       
 وهكذا فإن أوائل املـصورين يف       ٣ ولورنس العرب  ٢أمساء شهرية مثل جريترودبل   هذه األقطار  مبا فيهم      

  .منا أوربيونإالشرق األوسط مل يكونوا عربا و
  

وقد ظهر يف القرن التاسع عشر عدد من املصورين العرب من أمثال حممد صـادق ورفعـت                 
يف فلسطني ، وسليم حكيم     إبراهيم باشا يف مصر،وجورج صابوجني يف لبنان،وخليل رعد لبناين املولد           

غـري أن  . وبشارة السمنة يف سوريا وحممد عارف ، وشوكت مشعون وعبد الكرمي كلداين يف العـراق      
أغلبية هؤالء الرواد ال يزالون جمهولني  وذلك ألن احلظ مل حيالفهم كما حالف زمالءهم املستـشرقني                 

مع ذلك تتناول معظم    و.ا يف جملدات أنيقة   الذين متكنوا من توفري األموال الكافية لنشر أعماهلم وحفظه        
البحوث اليت أجريت حىت اآلن يف جمال التصوير الفوتوغرايف يف العامل أو يف الشرق األوسط نـشاطات           

الذين جابوا األراضي العربية    " م١٨٨٠وقد بلغ عددهم أربعني مصور حىت عام        "املصورين املستشرقني   
روته وذلك من أجل تصوير الوقائع األثرية اليت يكلفهم ـا           عندما كان االستعمار األورويب يف أوج ذ      

  .األوربيون من أجل توثيقها
  

. (negative)بدأ التصوير الفوتوغرايف يف االنتشار بفضل السرعة املتزايدة للمواد السالبة           وقد  
ر وتوفر عدد والعامل اآلخر كان ظهو.مما انتقلت معه احلاجة إىل احلامل ثالثي القوائم حلمل آلة التصوير

 " الصور الشخصية "واستخدم التصوير الفوتوغرايف لتصوير البورتريهات.كبري من آالت التصوير اليدوية 

                                                
بواسـطة  ( فالرسم ينفذ على نوع خاص من احلجر الكلسي مبادة دهنيـة            . تقنية تعتمد على التفاعل الكيميائي القائم على مبدأ عدم امتزاج املاء باملواد الدهنية               1

 ، مث يغسل احلجر باملاء ، فتتشرب األجزاء اخلالية من الرسم املاء وترفض بسبب ذلك احلرب أثناء الطباعة ، بينما                     ويثبت مبحلول صمغي  ) القلم،الريشة ، أو الفرشاة     
 .تستقبل احلرب األجزاء األخرى احلاملة للرسم

 يف كنف عائلة جلّهـا مـن   ١٨٦٨ل عام كان جدها إسحاق لوثيان بيل، وقد ولدت جريترود لوثيان بي.  جريترود بيل هي ابنة السري هيو بيل من زواجه األول      2
  .سمح هلا بالتقاط العديد من الصور  للمنطقة العربية.املفكرين والعلماء

 ١٩١٦ عـام  الثورة العربية اشتهر بدوره يف قيادة القوات العربية خالل بريطاين Lieutenant-Colonel عميدتوماس إدوارد لورنس ، الشهري بلورنس العرب   3
ا كتب لورنس سـريته الذاتيـة يف   الحقً.لورنس العرب:  ور عن حياته فيلم شهري محل اسمص. خنراطه يف حياة العرب الثوار     عن طريق ا   اإلمرباطورية العثمانية ضد  

 . احلكمة السبعةأعمدةكتاب محل اسم 
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  :مقدمة
  ]٦آل عمرن،آية [  ) هو الذي يصوركم يف األرحام كيف يشاء(قال تعاىل 

  ]١١آية : األعراف[  ) ولقد خلقناكم مث صورناكم (وقال تعاىل 

  ]٢٤آية :احلشر[  ) هو اهللا اخلالق البارئ املصور(وقال تعاىل

  
قال أبو ( طربي يف تفسري قال اإلمام ال : ) هو الذي يصوركم يف األرحام كيف يشاء    (ففي قوله تعاىل  

فيجعلكم صورا أشباحا يف أرحـام أمهـاتكم ،      :  الذي يصوركم    Q: يعين بذلك جل ثناؤه     : جعفر
كيف شاء وأحب ، فيجعل هذا ذكرا وهذا أنثى وهذا أسود وهذا أمحر ، يعرف عباده بذلك أن مجيع                   

     "١٦٦ربي ، ص الط..)."من اشتملت عليه أرحام النساء فممن صوره وخلقه كيف يشاء
  

 قال اإلمام الزخمشري يف الكشاف يف تفسري هذه اآلية )ولقد خلقناكم مث صورناكم   (ويف قوله تعاىل    
  ".٦٨ الزخمشري،بدون،ص) "خلقنا آدم طينا غري مصور ، مث صورناه بعد ذلك: يعين 

  
 عند  -امع ألحكام القرآن   اجل – قال اإلمام القرطيب يف      ) هو اهللا اخلالق البارئ املصور    (ويف قوله تعاىل  

فالتصوير مرتب على اخللق    . مصور الصور ومركبها على هيئات خمتلفة       ). " املصور( تفسري قوله تعاىل    
ق اهللا اإلنسان يف أرحـام األمهـات     التخطيط والتشكيل ، وخل   : لتصوير  والربية ، وتابع هلما  ومعىن ا      

وهو التشكيل الذي يكون به صـورة وهيئـة   : جعله علقة ، مث مضغة ، مث جعله صورة        : ثالث ِخلَق   
  .يعرف ا، ويتميز ا عن غريه بسمتها، فتبارك اهللا أحسن اخلالقني

  
 فلـسفًة وفنـا ،       العليـا  الواقعيةسبق وان استعرضت الباحثة يف اجلزء األول من هذا الفصل           

 اليت اسـتخدمها    حلديثة أهم أدوات التكنولوجيا ا    كر  سيتم ذ من هذا الفصل     ويف هذا اجلزء     .وفنانني
 ، لـذا  ومن أمهها الكامريا ، وخاصة الكامريا الرقمية.  نانون أثناء تنفيذهم ملوضوعات الواقعية العليا     الف
  .ا الباحثة بشي من التفصيلعرض هلستت
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  : واجهتها الباحثة أثناء التصويرالصعوبات اليت وأخريا ،
ويف حال وجودها فإا تعـىن بتـصوير        ، عدم وجود دورات يف التصوير الفوتوغرايف للنساء       .١

مع االفتقاد التام لفن التـصوير      . نساءفقط ، وذلك لتصوير حفالت ال     ". البورتريه" األشخاص
اجتهادات من كان عبارة عن  من حماوالت التصوير فكل مانتج. للطبيعة الصامتة والطبيعة احلرة

مع االطالع على مواقع االنترنت اخلاصة بالتـصوير   . الباحثة من خالل دورتان حصلت عليها     
أوضحت باإلضافة إىل االطالع على كم كبري من الكتب  األجنبية اخلاصة، واليت     . الفوتوغرايف

 . الكثري من املعلومات املهمة اخلاصة بالتصوير الفوتوغرايف
 هي من أكرب املعوقات اليت  ،"التصوير ممنوع " فت الباحثة يف بداية التجربة، أن كلمة         كما أسل  .٢

 .صادفتها الباحثة أثناء التصوير الفوتوغرايف
عدم التعاون من ِقبل الكثري من مسئويل األماكن اليت قصدا الباحثة للتـصوير يف الـسماح                 .٣

 . عدم وجود ما يزعج يف املوضوع منرغمالبذلك، ب
 .كانت املعاناة من ِقبل املتطفلني من العامة"  باب مكة–البلد " ألحياء الشعبيةيف ا .٤
ها للتـصوير  ؤهلولتاليف كل ما سبق حاولت الباحثة احلصول على تصريح من وزارة اإلعالم ي    .٥

إال أنه عند السؤال عن متطلبات احلصول على التصريح اخلاص بالتـصوير            . بدون مضايقات 
شرط وكان من الصعب تنفيذه هو افتتاح استديو خـاص بالتـصوير            الفوتوغرايف، فإن أول    

 .وبدونه لن حيق للباحثة التصوير يف أي مكان عام. النسائي
املتعاونني الذين يسروا ومل يقفوا ضـد هـذا         مل متنع تلك الصعوبات واملعوقات وجود بعض         .٦

  .  املوضوع
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 ٢٠١

  تضمنت هذه اموعة عدة صور، األوىل طبيعة صامتة صورا الباحثـة           :اللوحات السادسة جمموعة  
والصورة الثانية عبارة عـن     . رتبت ونظمت جمموعة الفواكه على سطح مرآة عاكس       . داخل االستديو 

وأخريا صـورة  .عة من القناين والسبح الكريستالية،  وقد مت التصوير على سطح عاكس أيضا    تكوين مو 
ففنانو الواقعية العليا مل يستثنوا من موضـوعام        . موعة من فتيات الصف األول والثاين االبتدائي يف ساحة املدرسة         

  . املنفذة الطبيعة الصامتة أو األطفال

 .م٢٠٠٧، الباحثة، طفولة ): ١٦٠(شكل 
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 ٢٠٠

 باب مكة، سوق - وهي عبارة عن عدة صور التقطتها الباحثة يف املنطقة األثرية: اللوحات اخلامسةجمموعة 
 الطبيعي والصناعي من داخل محلت هذه اموعة انعكاسات لضوء النهار.   يف الصباح الباكر-العلوي، سوق البدو

  .وشفافيات أللواح الزجاج. احملالت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 .م٢٠٠٧يف جدة، الباحثة، منطقة البلد ): ١٥٩(شكل 
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 ١٩٩

 من أكثر الصعوبات اليت واجهتها الباحثة يف التصوير هو تصوير هذا املبىن، :اللوحات الرابعةجمموعة 
التقطت .ويفصله عن كورنيش جدة شارع رئيسي فقط، فهو مبىن كهرباء الغربية ويقع يف حي احلمراء

، وذلك من عدة جهات، فكل جهة تعكس تكوين مغاير ملا الباحثة صور هذا املبىن يف الصباح الباكر
  .تعكسه الواجهة األخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .م٢٠٠٧يف جدة، الباحثة، مبىن كهرباء الغربية ): ١٥٨(شكل 
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 ١٩٨

هذه اموعة التقطتها الباحثة من داخل الكلية، بعد انتهاء الدوام الدراسي، : ت الثالثةاللوحاجمموعة 
 تؤكد هذه اموعة من الصور الفوتوغرافية على التباين الشديد يف .ويف فترة االستعداد لالختبارات

  .   العليامناطق الظل والنور، والذي يعترب من أهم املداخل اليت عمل من خالهلا فنانو الواقعية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 .م٢٠٠٧يف جدة، الباحثة، قسم التربية الفنية ): ١٥٧(كل ش
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 ١٩٧

  
 عن العجلة يف الصالة اخلارجية ملدينة األلعـاب يف        فالصورة األوىل هي عبارة   : جمموعة اللوحات الثانية  

والثالثة كذلك ،ولكنها مأخوذة من دوالب العاب يف الصالة الداخلية لـنفس مدينـة              . الصرييف مول 
   .مجيع الصور التقطتها الباحثة ليالً. والصورة الثانية يف سلطان مول. األلعاب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 .م٢٠٠٧البحر يف جدة، الباحثة، ): ١٥٦(شكل   
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 ١٩٦

وهي  .  بتقنيات وأساليب خمتلفةوهناك العديد من الصور اليت التقطتها الباحثة، واليت ميكن تنفيذها
  :كالتايل

حاولت الباحثة التقـاط    . وهي صور ملتقطة للساحل الغريب يف مدينة جدة       : جمموعة اللوحات األوىل  
ا من الساعة الرابعة والنصف عصرا إىل الساعة مما استدعى وقوفه. الصور ملنظر غروب الشمس يف البحر

وقد نتجت عدة   . وحماولة التقاط العشرات من الصور، متتبعة يف ذلك غروب الشمس           . السابعة مساًءا 
     . اختارت الباحثة هذه اموعة لتمثيلها،صور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .م٢٠٠٧البحر يف جدة، الباحثة، ): ١٥٥(شكل 
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 ١٩٥

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  .م٢٠٠٧.سم٥٠× ٧٥، ، الباحثة، ألوان أكرليك على قماشالودعة ):  د -١٥٤(شكل         
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 ١٩٤

 منتجع سـياحي   ، وهو وفنبيكمنتجع النورس م  موجود يف   ا، متثل مطعم الودعة وهو      والصورتان كالمه 
املدينة حوايل  يف نقطة مهمة من الكورنيش الشمايل ملدينة جدة على دوار النورس، ويبعد عن مركزيقع 

وهـو يف موقـع متـاح      دقيقة١٥عشر دقائق فقط من اجلهة الشرقية وعن مطار جدة الدويل حوايل 
   . بيسر وسهولةإليهالوصول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .التكوين بعد التعديل): ج-١٥٤(شكل 
والتغـيري  . ر مثالًتراه الباحثة من تغيري للون الشع  ماإضافة مع  كاألكريليوقد مت تنفيذ التكوين باأللوان      

   . لبعض الدرجات اللونية اليت ختدم التكوين
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 ١٩٣

  
   :األصل يف هذا التكوين هي الصورة التالية: )١٥٤( شكل . ٣
   
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ةالصورة الفوتوغرافي) : ١٥٤( شكل 
  

عبارة عن رجل يتزجل على الثلج، ويلتقط لنفسه صورة فوتوغرافية يوضح فيها انعكاس جبال الثلج وهي  
 مبسح املنظر من علـى      Photoshop حثة من خالل برنامج الفوتوشوب    قامت البا . على مرآة نظارته  

  :و إضافة الصور التالية. مرآة النظارة
٢. ١ .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .طاوالت وكراسي خارج املطعم): ب-١٥٤( شكل .     مطعم الودعة من اخلارج): أ-١٥٤(شكل 
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 ١٩٢

ومن مث قامت الباحثة بالتأكيـد علـى        . تنفيذه بالطباعة بآالت الطباعة الرقمية احلديثة     هذا التكوين مت    
يف اجلزء األمين من التكوين عند كـم    نالحظ.Airbrushمناطق الظل والنور بواسطة الفرشاة اهلوائية  

لتلـوين عليـه     مريلة نورة شدة التباين يف النور املنعكس عليهما واليت حاولت الباحثة إعادة ا             والطالبة  
كما استخدمت الباحثة األلوان إلضافة انعكاسات الـضوء        . بواسطة الفرشاة اهلوائية بألوان األكريليك    

          .وازدادت األلوان عمقًا يف اخللفية اليت تستند إليها، وجانب احلائط . على شعر نورة
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .م٢٠٠٧.سم٥٠× ٧٥، ايربرش  مع  على قماشطباعة، الباحثة، نورة ): أ-١٥٣(شكل 
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 ١٩١

نورة يف ساحة املدرسة يف هذه الصورة يتضح التباين الشديد يف مناطق الظل والنور              ) ١٥٣(شكل  . ٢
فضوء الشمس املُسلط على وجهها أثّر على نظراا الطفوليـة          . ائطحيث جتلس الطالبة مستندة إىل احل     

مع التأكيد على مناطق الظل والنور يف اللوحة        .  الرقمية نفذت الباحثة هذه اللوحة بتقنية الطباعة     . الربيئة
  .        Airbrushبالفرشاة اهلوائية 

  
  . الصورة الفوتوغرافية، الباحثة):١٥٣(شكل 
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 ١٩٠

  
هذا التكوين بأكمله عبارة عن انعكاس واجهة حمل النقلي بسوق باب مكة، وكما أسلفت الباحثة أنه                

وكان لتنفيذه باأللوان الزيتية دور يف إبراز الكـثري مـن           . محل مفهوم األصالة واملعاصرة يف آن واحد      
 النوافذ اليت كانت واجهة املباين      -باحثة إبراز الرواشني    حاولت ال . التفاصيل اليت احتوى عليها التكوين    

.  وذلك بتلوين التفاصيل اليت عليها إلظهارها كاملة وللتأكيد على قيمتها التارخييـة والفنيـة              -القدمية
ورصد حركة املـارة يف ذلـك       . واحملالت الشعبية أسفل املبىن التراثي بألواا كما هي دون أي تعديل          

كذلك نفذت الباحثة حركة .  ، فالواقع وال شيء غري الواقع نراه هناكأكثر األمور متعة  الطريق تعد من    
ومل تغفل العناصر اليت وجدت داخل حمل النقلي من ديكورات حديثـة            . الباعة املوجودون يف حمالم   

ومن خالل املدخل الذي أشارت إليه الباحثة فإن التأكيد علـى           . وتشكيالت من احللوى والبسكويت   
  .مناطق الظل والنور وخاصة على الطريق هو ما أرادت الباحثة ابرازه

  
  .م٢٠٠٧.سم٥٠×٧٥،  على قماشزيتية، الباحثة، ألوان النقلي ): أ -١٥٢(شكل 
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 ١٨٩

 
  :التباين الشديد يف مناطق الظل والنور ، ويف هذا اال نفذت الباحثة األعمال التالية.٢
معها ملفردتني هي األصالة واملعاصرة، األصالة جب تتميزالنقلي، فرع البلد، هذه اللوحة ) ١٥٢( شكل .١

يف االنعكاس احلاصل للواجهة التراثية اليت متثلت يف املشربيات للمباين الشعبية القدمية اليت تزخـر ـا                 
كانـت رغبـة لـدى الباحثـة يف إظهـار التـراث مبـضمون وفلـسفة الواقعيـة                   . منطقة البلد 

 أن حمل النقلي قدمي جدا لكن واجهة احملل         ح احملالت احلديثة صحي   واملعاصرة يف . Superrealismالعليا
فزاويـة  .  يف إطار الصورة الواحدة، حقق تلك املعادلة       ةفاجلمع بني األصالة واملعاصر   . حديثة ومعاصرة 

  .نفذت الباحثة هذه اللوحة باأللوان الزيتية. االختيار مهمة جدا يف إبراز وجهة نظر الفنان

  
  .صورة الفوتوغرافية، الباحثة ال):١٥٢(شكل 
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 ١٨٨

 آخر من الشفافية واالنعكاس موعة من األكـواب الزجاجيـة           قدمت الباحثة يف هذا التكوين نوع     
وبالنسبة جلميـع   . يف خلفية التكوين أكدت الباحثة على اللون األزرق       . املتراصة جبانب بعضها البعض   

التفاصيل املوجودة يف التكوين فقد تطلبت من الباحثة الكثري من الوقت ، فتحقيق الشفافية واالنعكاس               
فنالحظ أن اللون األخضر والذهيب علـى  . من أصعب التكوينات اليت يلوا الفنان    لسطح زجاجي يعد    

واجهة الزجاج قد ازداد اشراقًا يف التكوين عن الصورة الفوتوغرافية، كذلك البقع البيضاء اليت تعرب عن                
ريليك وقد نفذت الباحثة التكوين بألوان األك     . شدة اإلضاءة املنعكسة من فالش الكامريا على الزجاج       

  .   على قماش وبوسيط مائي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 .م٢٠٠٧.سم٥٠×٥٠،  على قماشأكرليك  ، الباحثة، ألوانزجاج): أ -١٥١(شكل         
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 ١٨٧

  
بتداخل ولكن بألوان  من الزجاج موعةزجاج ، يف هذا التكوين صورت الباحثة جم      ): ١٥١( شكل  . ٧

ضـاءة  اإل. لنعومة واخلشونة يف سطوح الزجـاج     املالمس ل منها األخضر والذهيب مع اختالف      خمتلفة  
وقـد  . حتمل هذه اللوحة تداخالت زجاجية وشفافية للزجاج.املسلطة هنا كانت إضاءة الفالش العادية  

            . على القماشكالرسم بألوان األكريليمت تنفيذ هذه اللوحة بواسطة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . الصورة الفوتوغرافية، الباحثة):١٥١(شكل 
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 ١٨٦

فسقف مدينة األلعـاب ذو     . أحدثت الباحثة الكثري من التغيريات على التكوين بالنسبة للصورة امللتقطة         
ويف اجلانب األيـسر  . والسقف الذي يليه زادت قوة اللون األزرق فيه. اللون الربتقايل أصبح أكثر  قوة  

وبالنسبة للعجلة نفسها فقد حافظت     . مود املزين باأللوان نالحظ أنه ازداد عمقًا      للوحة حيث يوجد الع   
وقد نفـذت  . والتغيري كان فقط على ألوان هيكل العجلة      . الباحثة على نفس مستوى االضاءات امللونة     

  .الباحثة هذا التكوين على قماش بألوان األكريليك وبوسيط مائي بعد رسم التفاصيل كاملةً عليه
  
  

  
  ٥٠×٧٥،، الباحثة، ألوان أكرليك على قماش"سلطان مول"لعبة العجلة): أ-١٥٠(شكل 

  .م٢٠٠٧.سم
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 ١٧٦

فاملزيد .  الباحثة استطاعت أن تضفي عليها املزيد من األلوان الساطعة واليت أثرا           يف اللوحة اليت نفذا   
.  أدى إىل إبراز جوانب مجالية يف اللوحة عن الصورة امللتقطة          همن األلوان الساخنة من األمحر وتدرجيات     

وقد قامـت  . ليةفوظيفة الفنان ال تقتصر على النقل إمنا هو إضافة ما يؤكد على قيمة العمل الفين اجلما          
بدًءا من الرسوم التحضريية اخلاصة برسم اللوحة على .  اللوحة باأللوان الزيتية على القماشذالباحثة بتنفي

مع استخدام العدسات املكربة اليت ساعدت بالفعل يف توضيح التفاصيل الدقيقة      . القماش ومن مث تلوينها   
  .   اليت حيتويها التكوين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  .م٢٠٠٧.سم ٥٥×٧٠ على قماش،زيت، الباحثة، ألوان ١الصرييف مول ): أ-١٤٥(شكل          
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 ١٧٥

، من زاوية للمحالت   1fisheye مت التقاط هذه الصورة بواسطة عدسة عني السمكة) ١٤٥(شكل .١
لتكوين جنده مليء باإلضاءة الساطعة اليت متيـز املـبىن يف   لويف حتليل . مول الصرييف يف الدور الثاين من  

والتكوين حيوي ألوان هادئة، متدرجة     . الواقع واليت تحدث نوع من االنعكاس على السطوع العاكسة        
  .  والفضي الذي مييز األعمدة وهيكل بناء املبىنالبينبألوان األخضر و

 فقـد   .وغرافية عن غريها، الحتوائها على الكثري من التفاصـيل        ولقد فضلت الباحثة هذه اللقطة الفوت     
وانعكاس احملـالت    بعض واجهات احملالت     ا تتضح منه يف املبىن و    الدور الثاين  أخذت هذه الصورة من   

  . املقابلة هلا على واجهة تلك احملالت
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  .   الصورة الفوتوغرافية):١٤٥(شكل 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .مما يؤدي إىل حدوث تغيريات على الصورة. تعطي منظر بانورامي مقعرهي نوع من أنواع العدسات اخلاصة بالتصوير الفوتوغرايف،  1
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 ١٧٤

  :أهداف التجربة: ثالثًا
 الـسعودي   التجربة إىل إجياد مداخل تشكيلية متنوعة تسهم يف إثراء التعبري الفـين يف التـصوير       دف
.  أمكن إنتاج أعمال مبتكـرة     Superrealismوبتحليل االجتاهات الفنية يف فن الواقعية العليا       .املعاصر

ثراء التعبري الفين إلة منها وباستثمار ما مت استخالصه من املفاهيم الفنية والفلسفية متكنت الباحثة يف حماول 
  .يف جمال التصوير السعودي املعاصر

 عـشر لقد قامت الباحثة بتطبيق ما استخلصته من نتائج على التجربة املقدمة، حيث عملـت علـى             ف
ولكن بأعمال مستمدة من البيئة    . Superrealism وتقنيات اجتاه الواقعية العليا      ةمحلتها فلسف . لوحات

 بإبراز جوانب بيئتهم وحضارم  توجهSuperrealismكان لدى فنانو الواقعية العليا   السعودية ، فكما    
  . كان هذا االجتاه حاضرا لدى الباحثة

  
  : متضمنة أعمال الباحثة التطبيقية الفكرية التجربةمنطلقات

  :وقد تناولت التجربة عدة موضوعات خمتلفة ومتنوعة، ونفذا الباحثة بعدة أساليب وهي كالتايل
 :ةاالنعكاسات للسطوح و املرايا والشفافيات، ويف هذا اال نفذت الباحثة األعمال التالي: أوالً

وقد تعمدت  . قامت الباحثة بالذهاب لعدة أماكن يف مدينة جدة لتصوير املوضوعات اليت ميكن تنفيذها            
ية كالزجاج واملرايا و الفوالذ عصر احلديثة واليت تزخر مبواد البناء ال     لتجاريةالباحثة الذهاب إىل املراكز وا    

 ومل تستثين األماكن التراثية تأكيدا علـى األصـالة واملعاصـرة يف             .واليت تعكس السطوح من خالهلا    
  : وهي كالتايلاملوضوعات املختارة،

األمري  ع يف مشال مدينة جدة على تقاطع شارعهو مبىن جتاري حديث يق. مبىن الصرييف ميجا مول. ١
 من أهم التقاطعات    اباعتبارمه )الستني(وشارع امللك فهد     )شارع التحلية سابقا  ( العزيز   حممد بن عبد  

 وهو مركز نابض باحلركة والنشاط ومثل من        . بالنشاط العمراين والتجاري   زدحمالتجارية ومركزها امل  
ومن . ابقيتكون املركز من أربع طوو.مربع  متر١٠٠،٠٠٠وتبلغ مساحة املركز  .أمثلة العمارة املعاصرة

 الواجهـات   وهي مادة بناء  . الناحية اجلمالية فهو مبىن حيوي الكثري من االنعكاسات كالزجاج واملرايا         
ولكن بطبيعة احلـال فـإن      . وقد متكنت الباحثة من التصوير فيه على مرحلتني       . الداخلية واخلارجية له  

رغم من محلها كل ما يثبت أا من بال" ممنوع التصوير" الصعوبة اليت تواجهها الباحثة يف كل مكان هو      
وبالفعل بعد عناء مت جتاوب اإلدارة . طالبات الدراسات العليا ، وأن التصوير بغرض البحث العلمي فقط 

  .   مع الباحثة
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 ١٧٣

  :التجربة التطبيقية للباحثة
  :قدمةامل: أوالً

 يف أنه سوف يسهم يف تقدمي صورة واضحة عن املفاهيم الفنية والفلـسفية لفنـاين   أمهية البحث  تكمن
 تعد من أوىل األمهيات الـيت       ةوهذه األمهي .  واليت ميزت أعماهلم الفنية    Superrealismالواقعية العليا 

 انتشار مفهوم الفن املعاصر وإقامة املعارض السنوية هنـا يف اململكـة    فالربغم من . تصدرت هلا الباحثة  
 ضمن احلركات الفنية اليت      Superrealism الواقعية العليا  فن صل تأثري إال أنه مل ي   . العربية السعودية له  
 .تعج ا املعارض

مـع  . ن خالل هذا االجتاه ماململكة العربية السعوديةبيئة يف تأصيل التعبري الفين يف جمال التصوير وميكن  
 أن إجياد دراسة علمية ملوضوع املفـاهيم الفنيـة والفلـسفية لفـن الواقعيـة العليـا      التأكيد على 

Superrealismا  سا نظريمرجعياً يف جمال التربية الفنية     يمثل إطار .ا عربياً موثقًا الجتاه فين      وسيعد مرجع
لذا رأت الباحثة أن استخالص أهم مايف .ت بسيطة عنه معلومامعاصر ندرت املراجع العربية اليت تناولت 

باإلضافة .  إبداعية  أصيلة  استحداث لغة فنية تشكيلية     يف  قد تفيد  فلسفية وفنية  هذا االجتاه من منطلقات   
وضحته الباحثة عن فن الواقعية     أوبالنظر إىل ما سبق وأن      . إىل اجلانب الفلسفي الذي يعمق هذا االجتاه      

عرب عن واقعية البيئة واتمع الذي يعيشه يجند أن هلا أسس وركائز ثابتة كفن Superrealism. العليا
   .الفنان

  
  :حدود التجربة:ثانيا

 تـصوير وقد مت ال  . التجربة التطبيقية أداة  استخدمت الباحثة الكامرية الفوتوغرافية الرقمية هي        .١
 . ذات التقنية العاليةNikon 80كامريا نيكون ب
فالتنوع مطلوب . جهة واحدة وومل تقتصر على    . يت قامت الباحثة بتصويرها   تعددت األماكن ال   .٢

ي حرية االختيار للتكوين املناسب من صورة فوتوغرافية أو من          مما يعط . خاصة يف هذا االجتاه   
 .عدة صور

الرسم ، و القمـاش القطـين العـادي         اعتمدت الباحثة عند تنفيذ التجربة على سطح قماش          .٣
 .والورق

 الفوتوغرايف ، نفذت الباحثة أعمال التجربة بوسائط لونية متعددة كالرسم باأللوان بعد التصوير .٤
الرسم مبا يطابق    احلريرية ومن مث إعادة       الشاشة  االيربرش، والطباعة بواسطة    وبواسطة الزيتية ، 

  .ما جاء يف الصورة الفوتوغرافية أو التعديل اللوين مبا يفيدها
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 ٢٠٥

  :التوصيات:ثانيا
 التوصيات واملقترحات ستكون على النحـو        أهم على ضوء ما توصلت له الباحثة من نتائج ، فإن         

  :التايل
الجتاهات اليت تسعى للكشف عن صور الواقع احمليط مبا يعطي حملة ابتكاريه وحضارية             تشجيع ا  .١

  .عن اتمع املعاصر
 . احلديثةةإتاحة الفرصة أمام طالبات وطالب التربية الفنية للتجريب  بكل األدوات التكنولوجي .٢
لـيس تـسجيلية    عمل دورات للطالبات يف التصوير الفوتوغرايف باعتباره أداة فنية إبداعية، و           .٣

 . للتعرف على خمتلف أنواع الكامريات 
توجيه الطالبات للتعرف على كل االجتاهات الفنية يف العامل لالستفادة منها يفيد البيئة ويتناسب  .٤

 .مع اتمع
التطرق إىل اجلانب التقين املتقدم ، كاعتماد الكامريا الرقمية توصي الباحثة الفنانني والتشكيلني ب   .٥

 ومتابعة وسائل التكنولوجيا املعاصرة اليت تسهم       . لألعمال الفنية  ذتطورة عند التنفي  والوسائط امل 
 .يف تقدم وتطور إنتاج الفنان

ومنح التراخيص  .  مبزاولة التصوير الفوتوغرايف إلثراء الواقعية العليا       والتشكيلني السماح للفنانني  .٦
هـات ال تعتـرف بورقـة    حيث واجهت الباحثة صعوبات عدة فكثري من اجل  . الالزمة لذلك 

فكل جهـة تطلـب     . التعريف املمنوحة للطالبة من الكلية ملساعدا يف التصوير الفوتوغرايف        
عطى فقط يف حال افتتـاح      والتصاريح الرمسية املمنوحة من وزارة اإلعالم ت      . تصريح خاص ا  

 .استديو تصوير نسائي
 هو الغالء املادي الـذي      Superrealismمن أهم العوامل اليت تعيق تقدم اجتاه الواقعية العليا         .٧

 اللوحات املنفذة ، وهذا سيصبح عائق كبري لطالبـات          يتطلبه تكبري وطباعة أحجام كبرية من     
 توصي الباحثة بتوفري بعض من هـذه املعـدات          كالكلية يف حال ممارسة هذا األسلوب، لذل      

 . على اإلنتاجواآلالت اليت تساعد
 ضروري جدا لتثقيف املعاصرةاحلركات الفنية   ب  بكتب تعىن  ليةترى الباحثة أن تزويد مكتبة الك      .٨

 اليت  حيث  ختلو املكتبة من الكتب اخلاصة بالتصوير       .كلية جبميع مستويان التعليمية   طالبات ال 
 .وبالذات املترمجة منها. تواكب التطور وتزود بكل االجتاهات الفنية
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 ٢٠٤

كانعكاس نعكاسات اليت تظهر على الـسطوح،     باال Superrealism الواقعية العليا  اهتم فنانو  .٩
وذلـك مـن   . الضوء على السطوح الالمعة واملرايا، و الشفافية اليت حتصل من خالل الزجاج    

     .ل تركيبات فنية غاية يف التعقيد ولكنها مستمدة من الواقع الفعليخال
 عند تنفيذ موضوعام على كـل عناصـر    Superrealismواقعية العليا ركز فنانو ال   .١٠

املوضوع يف اللوحة ، فال يوجد شيء مهم وآخر أقل أمهية، فهم يرمسون كل شـيء بـذات                 
وهذا خبالف مدارس فنية أخرى . ال التفاصيل مهما كانت غري دقيقة   فال مكان إلمه  . االهتمام  

 .حديثة ومعاصرة
 بتصوير حيام ومظاهر بيئتهم اليت توضح       Superrealismعليا  اهتم فنانو الواقعية ال    .١١

فصوروا كل شيء،  الذي تراه العني ويبقى يف الذاكرة والـذي ملـه،              . أسلوم يف احلياة  
 . بأسلوب متألق وقوي ومعرب يف آن واحد

محل كل فنان منهم فلسفة خاصة يف أعماله ، فأعمال اجليل األول اختلفت عن اجليل            .١٢
فرد كـل   لكن ان .، والتقنيات املعمول ا   صحيح أا محلت نفس املبادئ الفنية     . والثالثالثاين  

فنان فيما قدم من موضوعات ، حيث عربت أعمال بعض منهم عن احلياة املدينة ، والـبعض                 
فخالصـة  . حياة العزلة واليأس ، حني عرب بعضهم عن حياة الغىن والرفاهيـة             اآلخر عرب عن    

 وكـأن  .منهم رؤية معينة عرب من خالهلا عن ما يريد طرحه للساحة الفنية         القول أن لدى كل   
   . كل فنان يريد أن يكمل تصوير ما مل يتناوله فنان آخر للتعبري عن جوانب الواقع املختلفة

 أا ليست جمرد تقنية آلية ، ولكنها تعـبري          Superrealismلواقعية العليا الفكرة يف ا   .١٣
فاملصور الفوتوغرايف يلتقط لقطات عدة لكنها ال تعدو كوا         . تهعن جوانب خاصة بالفنان ذا    

 حتمـل   وخيتار لقطةً خمتلٍف فٍين ميسك الكامريا حبسٍ  الذي  الفنان التشكيلي  الفعمالً آليا ، خب   
 اإلبداع فيها يستطع من خالهلا أن يقنع املتلقي بأمهيتها وجوانب ، ف وفكره الفينمشاعره الذاتية

 ويف النهاية يتوج عمله باستخدام وسائل التكنولوجيا املعاصرة الـيت ال            . له ، بل ويلفت نظره   
وحيرج العمل الفين يف قالب من الدهشة وهذا من أهداف فنـانو            . يتطرق إليها الفنان العادي   

 .Superrealismالواقعية العليا
إمنا  وليس للمضي بدون هدف،    محاس الباحثة ليس جريا وراء ثقافة اتمعات املتقدمة        .١٤

وللتأكيد على مجاليات اللوحة الـيت      . للتأكيد على حتمية احملافظة على الثقافة والتراث احمللي       
 .Superrealismعاجلها فنانو الواقعية العليا
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 ٢٠٣

  .النتائج والتوصيات
  :النتائج : أوالً 

  :من خالل الدراسة النظرية والتطبيق التجرييب توصلت الباحثة إىل النتائج التالية
 
 والرتعـات  الحظ ارتباطها باحلركـات الثقافيـة،   اليت مت تتبعها تارخييا ن    بالنظر إىل الواقعيات   .١

 . بوجه عام واحلركات العلميةاالجتماعية
ـ      ظهر من خالل الت    .٢  تـأثري  دثتبع التارخيي للتصوير السعودي منذ النشأة إىل اآلن  أنـه مل حي

على أي من الفنانني من الـرواد أو        .Superrealismللمفاهيم الفنية والفلسفية للواقعية العليا    
 .أو التقنيات اليت عمل ا فنانو الواقعية العليا. حىت من اجليل الثاين أو اجليل الثالث

ألثر يف اختيـار موضـوع      ات يتصف ا الفن العاملي املعاصر كان هلا ا        توصلت الباحثة لسم   .٣
عدم انتمائه لتراثنـا    مع   ،الغموض لدى اجلمهور  البحث حيث غاب املدلول العقالين،واتسم ب     

 . إبعاد الفنان عن قضاياه القومية والوطنية، وأخرياسلبياته السيئة على األجيال القادمة،والعريب
مثل الكامريا العاديـة     وسائط التكنولوجيا احلديثة  . Superrealismعليااستخدمت الواقعية ال   .٤

 ، فلم يرسم فنانوها مـن الواقـع          الفين فقد كانت احملرك األساسي للتنفيذ    . الكامريا الرقمية و
 .مباشرة

 ، أجهزة التكبري والتصغريوجود اعتمد فنانو الواقعية العليا يف التنفيذ إلخراج أعماهلم إىل حيز ال       .٥
علـى طابعـات    باإلضافة إىل االعتماد    . slides شرائح وال projectorهزة الربوجكتور   أجو

 . املعامل الكبرية إلخراج مساحات كبرية من األعمال ال ميكن تنفيذها إال بتلك الطابعات
 ألي   الصورة الفوتوغرافية كما هي بدون أي إضافة أو حذف         رسم من قام ب    فنانو الواقعية  من .٦

يرتـضيها  ومنهم من أضاف وحذف حىت يصل إىل قيمة مجاليـة           . تكوينعنصر من عناصر ال   
 .حسب معايريه  الفنية 

 أعماهلم هو الرسم بوسـائط      عند تنفيذ  Superrealism اليت عمل ا فنانو الواقعية       لتقنياتا .٧
ومنهم من رسـم  . كألوان الزيت واألكريليك واجلواش واأللوان املائية كذلك     .  العادية التلوين
على أجـزاء   تلوين  وإعادة ال .وهناك من طبع اللوحة الفوتوغرافية يف معامل الطباعة       . يكباجلراف

باعة بواسطة الـشاشة     الط وهناك من اعتمد على طريقة     . على تفاصيل دقيقة ا    معينة للتأكيد 
 .عليها كذلكتلوين احلريرية وإعادة ال

 .تمعصلة بادة لكنها كلها ذات موضوعات متعد فنانو الواقعية العليا تناول .٨
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  خالصة البحث
املفاهيم الفنية والفلسفية لفن الواقعية العليا كمـصدر إلثـراء           "بوكر، وديعة بنت عبداهللا بن أمحد،     

  ).م٢٠٠٧هـ ، ١٤٢٨ ( "التصوير السعودي املعاصر
  .صفاء علي دياب. د.أ: إشراف

  .صفحة) ٢٢٠: (عدد الصفحات
 بينما يتبـع املنـهج   ،ل اإلطار النظرييتبع البحث كل من املنهجني الوصفي والتحليلي أثناء استكما    

 ومت ذلـك مـن      . التجربة الذاتية وذلك للوصول إىل النتائج املرجوة من البحث         قالتجرييب أثناء تطبي  
دراسة تارخيية لنشأة التصوير السعودي مع استعراض ألهم االجتاهات الفنية لـرواد التـصوير      خالل  

دراسة حتليلية ألهم العوامـل الـيت       و  . قعية العليا السعودي ملعرفة موقف التصوير السعودي من الوا      
دراسة تارخيية تضمنت تتبع الواقعيات   .بلورت اجتاهات فن الواقعية العليا وعملت على تشكيل بنيتها        

دراسة حتليلية  و  .Superrealism إىل الواقعية العليا   Realismابتداًءا من الواقعية    . على مر العصور  
وضع تصنيف موضـوعي    و.Superrealismلسفية لفن الواقعية العليا   ألهم األسس واالجتاهات الف   

 . للفنانني و األعمال املميزة من تصوير الواقعية العليا بناًءا على القيم الفنية واألفكار الفلسفية
  :النتائج والتوصيات توجزها على النحو التايل وقد توصلت الباحثة إىل 

 للفـن    للتصوير السعودي منذ النشأة إىل اآلن  أنه مل يظهر تـأثري            رصد اجتاه   خالل ظهر من  .١
على أي من الفنانني من الرواد أو حىت مـن           Superrealismلواقعية العليا ا املعاصر متمثالً يف  

 .أو التقنيات اليت عمل ا فنانو الواقعية العليا. اجليل الثاين أو اجليل الثالث
وسائط التكنولوجيا احلديثة مثل الكـامريا العاديـة        ب Superrealism الواقعية العليا  عانتاست .٢

 .بأساليب ابتكارية.فقد كانت احملرك األساسي للتنفيذ الفين. والكامريا الرقمية
تشجيع االجتاهات اليت تسعى للكشف عن صور الواقع احمليط مبا يعطي حملة ابتكاريه وحضارية               .٣

 .عن اتمع املعاصر
 . احلديثةة وطالب التربية الفنية للتجريب  بكل األدوات التكنولوجيإتاحة الفرصة أمام طالبات .٤
عمل دورات للطالبات يف التصوير الفوتوغرايف باعتباره أداة فنية إبداعية، ولـيس تـسجيلية               .٥

 . للتعرف على خمتلف أنواع الكامريات 
يـد البيئـة    توجيه الطالبات للتعرف على كل االجتاهات الفنية يف العامل لالستفادة منـها يف             .٦

 .ويتناسب مع اتمع
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 ٢٢٠

" Realism in 20th Century 
Painting", Thames & Hudson LTD, 
London, 2000. 

Prendeville, Brendan:  148. 

"understanding Art ", fifth edition, 
Prentice Hall, Upper Saddle River, 
New Jersey, 1998.    

Rathus, Lois Fichner: 149. 

"Art on the Gutting Edge, A Guide 
to Contemporary Movements", 
printed and bound in Italy, first 
edition, new York, 1996.     

Vergine, Lea: 150. 

"American superrealism , nathanae 
west and the political of 
representation In the 1930s printed 
in the united stases of 
America,1997. 

Veitch, Jonathan:  151. 

"The HUTCHINSON, 
DICTIONRY OF THE ARTS" 
,Printed and bound in Great Britain 
by The Bath Press Ltd ,Bath, 
Somerset, 1997. 

______________: 152. 
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 ٢١٩

June 1, 2002. 
" Malcolm Morley 
ITINERARIES", First published, 
published by reaction book LTD 
,2001.    

Lebensztejn, Jean- Claude: 137. 

" Movement in Art since 1945", 
printed and bound in Singapore by 
c. s. graphics Thames and Hudson 
LTD, London,2001. 

Lucie–smith,    Edward:  138. 

" visual Arts Twentieth Century", 
published 1996 by Laurence king 
publishing, London.     

____________________: 
 

139. 

"A Short Course in Photography : 
An introduction to photographic 
technique ", six edition, 
copyright©2006 by Pearson 
education INC; Upper Saddle 
River.    

London, Barbara & Stone, 
Jim : 

140. 

"DIGITAL PHOTOGRAPHY", A 
Dorling Kindersley Book, 
LONDON, 2000. 

May, Alex: 141. 

" Mastering the basing Of 
Photography", published by 
Allworth press, new york,2001.  

McCartney, Suzan:   142. 

"photorealism at the millennium", 
Harry N . Abrams , I N C ., 
Publisher , 2002. 

Meisel, Louis & chase, 
Linda:  

143. 

" the artists illustrateol, Encolpia: 
techniques, materials  and terms", 
copyright©2001 by Phil Metzger. 
Manufactured in chine.          

Metzger, Phil: 144. 

" Outdoor Photographer, scenic, 
wildlife, travel and sport ",march 
2006,vol.22 no.2 

Rouse, Andy:  145. 

" complete Guide to digital 
photography", copyright©2004, by 
Rick sammons, first edition, 
printed in the U.S.A.    

Sammons , Rick: 146. 

" understanding exposure : how to 
shoot Grent  photographs", 
copyright©1990 by Bryan 
Peterson, New York, first 
published.    

Peterson, Bryan: 147. 
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 ٢١٨

" The Penguin Concise Dictionary 
Of ART HISTORY", published by 
the penguin Putnam Inc,2000.    

Frazier, Nancy: 125. 

" Colour, How to use colour in the 
Art Design", second edition, 
Laurence king publishing ltd 
,London, the U.K. 2006.       

Feisner, Anderson: 126. 

" Realism, Rationalism, 
Surrealism", Art between the wars, 
first published, Yale university 
,London, 1993. 

Fer, Briony: 
Batchelor, David: 
Wood, Paul: 

127. 

" Painting A concise History", 
Laurence King, First published, 
U.K,London.1998. 

Gebhardt, Volker: 128. 

"Photograph Composition, Guide 
lines for total image control 
through effective design ", An 
imprint Of Watson –Guptill 
publications, New York, 1990.  

Grill, tom &Scanlon, mark: 129. 

"Contemporary American Realism 
since 1960",secand printing, new 
York,  printed in the united stases 
of America, 1984. 

Goodyear ,Jr, Frank H: 130. 

 first ," mm photography35"
published in U,K IN 1999 by 
Collins & Brown limited, London. 
    

Hedge Coe's, John:  131. 

: The photographers Hand book"
selling reference –the standard best 

 manual  of photographic 
 -equipment and style, techniques

, "now fully revised and updated
New York: Alfred A. knopf, 2002.   

_______________:  132. 

" A world  History of Art", fourth 
edition, Laurence king publishing, 
London, 1995.   

Honoure, Hugh: 
&Fleming, john:  

133. 

" A world History Of Art", second 
edition, Laurence king publishing, 
London, 2005.   

Honour, Hugh: 
Fleming, John:  

134. 

" After Modern Art 1945-2000", 
oxford university press, 2000. 

Hopkins, David: 135. 

" Photorealism,( classroom use), 
(Brief Article), Arts& Activities- 

Hubbard, Guy:    136. 
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 ٢١٧

 ثانيا املراجع األجنبية:
Reference: 
 

" A History Of Western Art", 
Second  Edition, The McGraw- hill 
companies, INC, 1997,NewYork.     

Adams, Laurie Schneider : 
 

114. 

"A HISTORY Of modern art  
Painting, sculpture, architecture, 
photography ", Third edition, 
Revised and updated by Daniel 
Wheeler With 1417 illustrations 
319 in colour,Thames and Hudson, 
Printed in Japan, 1986. 

Aranason ,H.H: 
 

115. 

" The Art Of Modernism", Art, 
Culture, and Society from Goya to 
the present Day, new York ,1999. 

Bacola, Sandro: 116. 

" Super realism " printed in the 
U.S.A,1975.  

Battcock, Gregory: 117. 

" Robert Bechtle, A retrospective", 
university of California Press, los 
Angeles, printed in the united 
kingdom.2005.   
 

Bishop, Janet 
Auping, Michael 
Weinberg, Jonathan & 
Ray, Charles: 

118. 

" The Oxford Companion to 
WESTERN ART ", OXFORD 
UNIVERSTY PRSS, first 
published,2001.  

Brigstocke, hugh : 119. 

" Outdoor Photographer, scenic, 
wildlife, travel and sport ",may 
2006,vol.22 no.4.  

Cathy & illg, Gordon:  120. 

" The Oxford Dictionary Of Art", 
Oxford University press , 1997.  

Chilvers, LAN: 
& Osborne, Harold:   

121. 

"Digital Photography Handbook: A 
User’s Guide to Creating  Digital 
Images” ‚Writer’s Digest Book, 
ISBN 08987999547,U.S.A 

Daly, Tim 122. 

" The complete guide to close-up 
& macro photography", first 
published in the U.K IN 1998.  

Davies, Paul Harcourt: 123. 

"The Art Of Paradox Don Eddy", 
First edition, Hudson Hills 
Press,2002.  

Donald, Kuspit: 124. 
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 ٢١٦

مجاليات الرؤية تأمالت يف الفضاءات البصرية للفن       "  :مزيد الغوثاين، راتب١٠٧
   .دار الينابيع، دمشق،"العريب

  :مصطفى،إبراهيم وآخرون١٠٨
  

 املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر     ،"املعجم الوسيط " 
  .والتوزيع ، استانبول

ية تبكي السعودية تبكي الربوفسور     الساحة التشكيل "   :مظفر ، حليمة ١٠٩
 جريدة الشرق األوسط،العدد    ،  "عبد احلليم رضوي  

  . م٢٠٠٦، مارس، ٩٩٦٠
  نادي ، نور الدين و١١٠

  :عبد شهيب،جنم
، مكتبة اتمع العريب للنـشر  "التصوير الفوتوغرايف " 

  م٢٠٠٦،عمان،األردن،عمان،١والتوزيع،ط
  

 بريوت، دار الفنون اجلميلة،      لبنان، ،"أمام اللوحة   "   :منور، سيزار١١١
  .م٢٠٠٣، ١ط

، اهليئة املـصرية العامـة      " دور اخلامة يف التصوير    "  :وهبة ، فاروق١١٢
  .م٢٠٠٦، ٢للكتاب، ط

 القـصيم جملـة     ،"حوار مع التشكيلي سعد العبيد    "   :ــــــــ١١٣
 ،  ٨٥اقتصادية اجتماعية عامة شهرية ، فرباير العدد        

  .م٢٠٠٠
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 ٢١٥

 شركة اإلعالنات الـشرقية، دار      ،"املعجم الوجيز "    :جممع اللغة العربية .٩٧
، ١ط.التحرير للطبع والنشر، مجهورية مصر العربيـة      

  .هـ١٤٠٠
اجلدارية ودورها يف احلركـة الفنيـة التـشكيلية         (  :حممد أمحد أزهر، ياسر .٩٨

  .م١٩٩٨رسالة ماجستري، جامعة أم القرى،،)احمللية
حممد ثروت حممد عثمان،  .٩٩

  :عادل
م الفنية والفلسفية لفن الواقعية اجلديدة وفن       املفاهي( 

 الفراغية كمـدخل إلثـراء التعـبري يف         تالتجهيزا
  .م٢٠٠١ رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، ،)التصوير

األسس التارخيية للفن التشكيلي املعاصر، شـرح       "   :حممد حسن، حسن١٠٠
 دار الفكـر    ،"وحتليل عن اجلذور العميقة هلذا الفن     

  .العريب
١٠١  

  : حسني، عالء الدينحممد
الفكر الفلسفي للفن املفاهيمي كمدخل الستحداث      (

 رسـالة دكتـوراه،     ،)صياغات جديدة يف التصوير   
  .م٢٠٠٠جامعة حلوان 

اإلفادة من إمكانات التصوير الفوتوغرايف يف التصوير (  :حممد عبد الفتاح بركات،نادية١٠٢
رسالة دكتـوراه، جامعـة حلـوان،       ،  )التشكيلي
   .م١٩٨٢

تأثري الضوء على تكوين الصورة كمدخل لتدريس       (  :مود حممد مرعي، رضاحم١٠٣
، رسالة ماجستري، جامعة    )التصوير لطلبة كلية التربية   

  .م١٩٩٤حلوان، 
التصوير علم وفن ، أيا كانت هوايتك فالكامريا يف         "   :حممد جنيب، عز الدين١٠٤

  .، مكتبة الساعي"خدمتك
كيليات السعوديات،جتارب متميـزة حتـاكي      التش"   :مدحت، عالم و شاهني،حممود١٠٥

، جريدة الفنون،شـهرية    "التراث وتتفاعل مع احلداثة   
تصدر عن الس الوطين للثقافة  والفنون واآلداب،        

  .م٢٠٠٦الكويت،
الشليت يعيش جتليات وتصورات وأحالم الفنان عرب       "   :مرزوق ، علي ١٠٦

 جريدة الوطن ، السنة السادسة،    ،  "التجربة التنقيطية 
  .م٢٠٠٦، ينار، ١٩٤٥العدد 
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 ٢١٤

  .م١٩٩٨األردن، 
 دار غريب   ،"الفن التشكيلي ، سلسلة آفاق الفن       "   :عفيفي ، حممد تاج الدين .٨٤

  .م٢٠٠٣للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،
 دار املفردات للنشر والتوزيع ،"التذوق والنقد الفين "   :علي ، أمحد رفقي  .٨٥

  .١٩٩٨، ٢والدراسات ، الرياض، ط
  .حتت الطبع م،٢٠٠٧، "التربية الفنية املعاصرة"   : علي آل قماش، قماش .٨٦
، دار املعارف مبـصر،     "اجتاهات يف الفن احلديث     "  :عطية، حمسن حممد  .٨٧

  .م٢،١٩٩٣ط
 عامل الكتب، القـاهرة،     ،  "التحليل اجلمايل للفن  "   :ــــــــــ .٨٨

  .م٢٠٠٣
  .م٢٠٠٥عامل الكتب،، "مفاهيم يف الفن واجلمال"  :ــــــــــ .٨٩
 من الكالسيكية إىل عصر ما بعـد        –نقد الفنون   "   :ــــــــــ .٩٠

  .م٢٠٠٢ منشأة املعارف باإلسكندرية،،"احلداثة
، عامل الكتب، الطبعـة األوىل،      "آفاق جديدة للفن  "   :ــــــــــ .٩١

  .م١٩٩٥
نالت معارضه إعجاب العديد من الفنانني العامليني       "   : قحطان ، نضال  .٩٢

مبان مكـة   " وحة  ، الرضوي يرفض نصف مليون لل     
، أكتـوبر،   ١٩٤١جريدة عكاظ، العدد    ،    "القدمية
   .م٢٠٠٦

جماهد عبد املنعم جماهد،    : ، ترمجة   "الواقعية يف الفن  "  :فنكلشتني ، سيدين .٩٣
  .م١٩٧١اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر، 

أسعد حليم، مركز الشارقة    : ، ترمجة "ضرورة الفن "  :فيشر، آرنست .٩٤
، هال  ١ي، مكتبة الفنون التشكيلية، ط    لإلبداع الفكر 
  .للنشر و التوزيع

، جملة فنون ، يناير ،      "املضمون أوال ..بكر شيخون "   :قنديل ، هشام  .٩٥
  .٢ص

ــشكيلي "  : ف.ف ، يوماتوف.كوستني .٩٦ ــن الت ــة الف ــة،" لغ ــان :  ترمج بره
ــشورات دار الثقافــة واإلعــالم ،    شاوي،من

  .م١٩٩٧، ١الشارقة،ط
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 ٢١٣

الصورة، حولية فكرية تعىن بالفن التشكيلي العريب ،        
ة الثقافة واإلعالم، إدارة الفنون،حكومة الشارقة      دائر

  .م٢٠٠٠،نوفمرب 
التصوير املعاصر فيما بعد احلداثة من خالل استلهام "  :صبحي علي حسان، حسين .٧٤

، رسالة "القيم الفنية التشكيلية ملسرح التجرييب
  . م٢٠٠٣ماجستري، جامعة حلوان،

، دار النفائس للطباعـة     " فن التصوير الفوتوغرايف  "   :صعيدي ، حممد  .٧٥
  م،١٩٩٦والنشر والتوزيع ، بريوت، 

الفن التشكيلي الـسعودي ، البـدايات ورؤيـة         "   :ضياء ، عزيز ضياء .٧٦
 ورقة عمل مقدمة إىل اهليئة االستـشارية        ،"مستقبلية

للثقافية لتقدميها يف امللتقى األول لتقدميها للمـثقفني        
عـالم،  السعوديني الذي تنظمه وزارة الثقافـة واإل      

  .م٢٠٠٤الرياض، سبتمرب، 
  :عبد الدبس، حممد .٧٧

  :اندرواس، تيسري
مهارات التصوير االلكتروين وتـصميم الـربامج       " 

،دار صفاء للنشر والتوزيع    ١ ، ،ط  "التعليمية وإنتاجها 
  .م٢٠٠٠،،عمان

مجل تشكيلية  .. الفنان التشكيلي عبد اجلبار اليحيا    "   :عبد الكرمي، أمحد  .٧٨
.  جملة أهالً وسـهالً    ،" واإلنسان يف حب الوطن  .. 

  .م٢٠٠٥
، عمادة  "التربية الفنية مدخلها ، تارخيها ، فلسفتها      "   عبد ايد فضل ،حممد .٧٩

 جامعة امللك سـعود، الريـاض       -شؤون املكتبات 
  .م٢٠٠٠

، دار  "الفن التشكيلي ، نقد اإلبداع و إبداع النقد         "   :عبيد ، كلود  .٨٠
  .م٢٠٠٥، ١ن ،طالفكر اللبناين ، بريوت ، لبنا

 ،"عبد اهللا محاس خيرج من إطار اللوحة إىل املطلق        "   :عرايب ، أسعد  .٨١
  .م١٩٩٩صحيفة احلياة ، 

، اجلزء الثاين، العامل احلديث،     "قصة الفن التشكيلي  "   :عزت مصطفى ، حممد .٨٢
  . م١٩٦٤دار املعارف، 

 عمـان   ، دار املستقبل للنشر والتوزيع،"تاريخ الفن "   :عصام جنيب، رال .٨٣
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 ٢١٢

ورجاله لرعاية املوهوبني لرعاية املوهوبني، مبناسـبة       
  .م٢٠٠٠اختيار الرياض عاصمة للثقافة العربية لعام 

،دار "آراء و أفكار جديدة يف الفن وتأصيل اهلويـة        "  :حسني جودي، حممد  .٦١
  .م١٩٩٩، عمان،١والتوزيع، طصفاء للنشر 

  ، جملة فنون ، مايو ، "أمحد فلمبان املبدأ والقضية"   : محدون ، رياض .٦٢
، "البوب فن اجلماهري أو الواقعية املثاليـة اجلديـدة        "  :محزة، حممد .٦٣

  .م٢٠٠١الس األعلى للثقافة والفنون، 
تعـبري   تقنيات تصوير ما بعد الفن احلديث إلثراء ال        "  :رأفت زكي، روز .٦٤

  .م١٩٩٥ رسالة ماجستري، جامعة حلوان، ،"الفين
، مكتبة الفنون التشكيلية، هال للنشر      " تعريف الفن "   :ريد ، هربرت .٦٥

  .م٢٠٠٢، ١والتوزيع، ط
، ٢ ط،"التصوير بني حاجة العصر وضوابط الشريعة"   :رمضان البوطي،حممد رمضان .٦٦

مكتبة الفارايب للنشر والتوزيع، دمـشق ، سـوريا،         
  .م١٩٩٦

 ، جملة شهرية "جملة التصوير الضوئي يف العامل العريب"   :سعد الدين ، مسري .٦٧
، دار النشر واملطبوعات الكويتية ، الكويت ، العدد         

  م١٩٨١، يونيو ١ الد ٦
املعاجلات التشكيلية والتعبريية للون يف التصوير      (  :سعد القرين، مىن .٦٨

بنـات   رسالة ماجستري، كلية التربية لل  ،)احلديث
  .م٢٠٠٥بالرياض، 

مكتبة اتمع العريب للنـشر     ،"الفنون الصناعية "  :سعدي حممد ، أمين .٦٩
  م٢٠٠٤، ١والتوزيع، عمان ، األردن، ط

 ،"التشكيل املعاصر يف دول جملس التعاون اخلليجي "   : سلمان ، عبد الرسول  .٧٠
  .م١٩٨٤

 العريب للنشر    مكتبة اتمع  ،"موجز يف تاريخ الفن   "   :شهيب،  جنم عبد  .٧١
  .م٢٠٠٦، ١والتوزيع، ط

، دار الرفعة للنشر والتوزيع    "مدخل إىل التربية الفنية   "   :شوقي، إمساعيل .٧٢
  م٢٠٠٢، الرياض، الطبعة الثانية، 

، جملـة   "هوية التشكيل العريب بني العاملية واحملليـة      "   صاحل ، صالح .٧٣
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 ٢١١

ـ  ،"عناصر البيئة اجلنوبية   دة اجلزيـرة، العـدد      جري
  .م١٩٩٩، ١٠٠١٠

الرضوي يف مشواره الفين ، حملات عن مسرية الفنان         "  القيسي ، عمران .٥١
 دار الـشريف    ،  "  عبد احلليم الرضوي   رالربوفيسو

  .للطباعة والنشر
 –٤٣ الـسنة    - ٣١١٥ العدد   - "الكفاح العريب "   :ــــــــ .٥٢

   .م٢٠٠٢  لبنان بريوت،فرباير،
، قـراءات متهيديـة ،      " لغات الفنون التـشكيلية   "   :الديناملناصرة ، عز  .٥٣

، ١جمدوالي للنشر والتوزيع، عمـان ، األردن، ط       
  .م٢٠٠٣

، مؤسـسة املنـصورية للثقافـة       "ضياء عزيز ضياء  "  :املنصورية  .٥٤
  .واإلبداع

، دار املعـارف    " ، الفنون التشكيلية  ١حميط الفنون "    .٥٥
  .املصرية

 فصلية فنية، تـصدر عـن وزارة    ،"احلياة التشكيلية "  :احملرر .٥٦
ـ      ، دمـشق ،    ةالثقافة واالشاد، مطابع وزارة الثقاف

  .م١٩٩٣
فنان شهرته تسعى إليه وأعماله تكشف عبقريتـه        "   :املنيف ، حممد .٥٧

، أغـسطس،   ٢٤، الة الثقافية، العدد     "ومتنحه الثقة 
  .م٢٠٠٣

الساحة التشكيلية تودع أحد مبـدعيها ، خالـد         "   :ــــــ .٥٨
 يرحل تاركًا مكانه ومكانته يف قلوب رفاق         العبدان

، يونيـو،  ٤٥، الة الثقافية، العدد   "دربه التشكيليني 
  .م٢٠٠٤

ــصوير ROGER BELLONE"   :بيللون ، روجر  .٥٩  يف التـ
 ، ترمجة مجاعة مـن األسـاتذة ، دار          "الفوتوغرايف

  .م١٩٩٦، ١احلداثة للطباعة والنشر والتوزيع، ط
ـ   األول رض اجلماعي املع"   :مجعان ، حسني  .٦٠  ت التـشكيليا  ات للفنان

، مؤسسة امللك عبد العزيـز      "السعوديات، الرياض 
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 ٢١٠

  .م١٩٩٤القاهرة ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، 
 مكتبة اتمع العريب للنشر،     ،"موجز يف تاريخ الفن   "   : ، آمال حليمالصراف  .٤٠

  .م٢٠٠٤، ١ط
الضامن ، عبد العظـيم حممـد        .٤١

  :حسن
مكتبة امللك  ،"احلركة التشكيلية يف املنطقة الشرقية    " 

  .م١٩٩٥فهد للنشر، 
 دار  ،٦ج،  "جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن       "    :جريرالطربي، ابن  .٤٢

  .م١٩٩٩الطبعة األوىل ، الكتب العلمية، 
تأثر بالبيئة الصحراوية وأسس مدرسة اآلفاقيـة ،        "   :العبد ، سعد السيد  .٤٣

أحـد رواد احلركـة التـشكيلية       ..حممد الـسليم    
مقالة جبريدة الفنون الكويتيـة، شـهرية    ،  "السعودية

تصدر عن الس الوطين للثقافة  والفنون واآلداب،        
    .م٢٠٠٥الكويت،

قراءة يف أعمال الفنان فؤاد مغربل، بانوراما زخـة         "   : ود سلمان العبيد ، عب .٤٤
 جريدة الزمـان، العـدد      ،"ألوان يف املدينة املنورة     

  .م٢٠٠٢، ١٢٧٦
، "الفن يف القرن العشرين من التأثريية حىت فن العامة        "  :ـــــــــ .٤٥

  .م١٩٨٣دار املعارف، 
برعايـة   سلسلة تـصدر     ،"الفن يف القرن العشرين   "  :ـــــــــ .٤٦

سلطان حممد القامسي، مركـز الـشارقة       :  د خالشي
لإلبداع الفكري، وزارة الثقافة واإلعالم حبكومـة        

  .م١٩٨٥الشارقة، 
 جملـة اليمامـة،     ،"سأعود بوجه جديد للـساحة    "   :العسايف، رياض .٤٧

، ١٨٥٧تصدرها دار اليمامة للنشر والتوزيع، العدد       
  .م٢٠٠٥

يلي على مشارف القرن احلـادي      آفاق الفن التشك  "  :العطار، خمتار .٤٨
  .م٢٠٠٠،دار الشروق، "والعشرين

التصوير الضوئي، التقليدي والرقمي مرجع شامل      "   :الفضيالت، إبراهيم .٤٩
  .م٢٠٠٢، ١، ط"يف النظرية والتطبيق

فايع األملعي جيمع بني رهافة اللون وصدق التعبري يف "   :القحطاين، حممد حيي .٥٠
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 ٢٠٩

حاضر التجربة التـشكيلية يف اململكـة العربيـة          "  :ـــــــــــ .٣٠
جملة النص، جملة ثقافيـة     ،"السعودية، إشارات أولية  

تصدر عن كتاب النص اجلديد يف اململكة العربيـة          
  .السعودية

يكون الفن  عندما  : فنون املنصورية لثقافة واإلبداع     "  :ـــــــــــ .٣١
، جملة الفيصل، جملة ثقافية شهرية،      "يف متناول اجلميع  

   .م٢٠٠٢ابريل/،مارس٣٠٧العدد 
 جملة  ،"الفن التشكيلي يف اململكة العربية السعودية       "   :ـــــــــــ .٣٢

احلياة الفصلية، جملة فصلية تصدرها وزارة الثقافـة        
  .م١٩٩٣واإلرشاد القومي ، سوريا ، دمشق ، 

مقال مبجلـة بـال   ، "املؤسسات التشكيلية اخلاصة "   :ـــــــــــ .٣٣
حدود ، جملة شهرية تعىن بفنون الثقافة البصرية تصدر 

  .  م٢٠٠٦فصلية، العدد الثالث، أبريل 
 ،"رواد الفن التشكيلي يف اململكة العربية السعودية      "   :ــــــــــــ .٣٤

  .جملة العريب، الكويت، وزارة اإلعالم،بنيد القار 
مان ، عبد الرمحن و السليم   السلي .٣٥

  : ، حممد ، فضل ، عبد ايد 
ندوات الفنون التشكيلية ، املهرجان الوطين للتراث       "

والثقافة الثامن ، فروق اجتاهات التجديد يف الفـن         
  .م١٩٩٣ ، "العريب املعاصر

واقع ومستقبل اخلطـاب التـشكيلي يف اتمـع         "   :السنان ، محيدة  .٣٦
 مقدمة إىل اهليئة االستشارية      ورقة عمل  ،"السعودي  

للثقافية لتقدميها يف امللتقى األول لتقدميها للمـثقفني        
السعوديني الذي تنظمه وزارة الثقافـة واإلعـالم،        

  .م٢٠٠٤الرياض، سبتمرب، 
أثر التراث على الرؤية الفنية يف التصوير التشكيلي        "   السنان ، مها عبد اهللا .٣٧

 رسالة  "هذا اال   السعودي املعاصر ودور املرأة يف      
  .م٢٠٠١ماجستري ، حبث غري منشور ، 

 اجلزيـرة ، العـدد     ، صحيفة    "األصالة واملعاصرة "   :السيد ، وليد  .٣٨
  .م٢٠٠٢، ابريل ، ١٠٧٩٦

 ،" مدراس ومذاهب الفن احلديث ، اجلـزء األول          "  :الشاروين، صبحي  .٣٩
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 ٢٠٨

  .م١٩٩٨
الفن التشكيلي يف اململكة العربية السعودية ، الواقع        "   :ــــــــــــ .٢٢

ورقة عمل مقدمـة إىل اهليئـة       ،  "ورؤية مستقبلية   
االستشارية للثقافية لتقدميها يف امللتقى األول لتقدميها       
للمثقفني السعوديني الـذي تنظمـه وزارة الثقافـة         

  .م٢٠٠٤واإلعالم، الرياض، سبتمرب، 
 شرح قاموس    من جواهر القاموس،   تاج العروس، " :             مرتضى احلسيينالزبيدي، .٢٣

عـام  .الطبعـة األوىل ، الكويـت      الفريوز آبادي، 
  .م٢٠٠٢

 :أبو القاسم حممود الزخمشري، .٢٤
   

 دار الكتـاب العـريب للنـشر    ،٢، ج"الكـشاف "
  .والتوزيع، الطبعة األوىل

مـشوار   " الصفار عميد للفنانني بالقطيف جبدارية    "   :الزهراين ، عوضة  .٢٥
 جريدة اليوم االلكتـروين ، العـدد        ،"حول األسوار 

  .م٢٠٠٤ ،مايو، ١١٢٧٩
حممد موسى السليم ، املوهبـة الفـذة واملهمـة          "   :الزيد ، عبد اهللا حممد  .٢٦

، مطبوعات نـادي    "هـ١٤١٨-١٣٥٨املستحيلة،
  .م٢٠٠٤، ١الطائف األديب، ط

يف اململكـة العربيـة     حاضر التجربة التـشكيلية     "   :السليمان، عبد الرمحن  .٢٧
 جملة الصورة، حولية فكرية تعىن بـالفن        ،"السعودية  

التشكيلي العريب ، دائرة الثقافـة واإلعـالم، إدارة         
  .م٢٠٠٠الفنون،حكومة الشارقة ،نوفمرب 

رواد احلركة التشكيلية يف اململكة العربية السعودية ، "  :ـــــــــــ .٢٨
 الثانية  إصدار خاص ضمن فعاليات مسابقة السعودية     

للفن التشكيلي ومبناسبة تكرمي رواد احلركة التشكيلية      
 مطابع مؤسسة املدينة للصحافة ، دار العلم،        ،"احمللية

  .م١٩٩٤جدة ، إدارة تنمية وتطوير املبيعات،
 ، إصدار خـاص  "مسرية الفن التشكيلي السعودي "   :ـــــــــــ .٢٩

مبناسبة اختيار الرياض عاصـمة الثقافـة العربيـة         
  .هـ١٤٢١م، الرئاسة العامة لرعاية الشباب،٢٠٠٠
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 ٢٠٧

  .عامل الكتب ، القاهرة
 ائيالنـس  انتقد التقليل من اإلبـداع التـشكيلي  "   :الربيدي ، سامية .١٤

 املرأة متلـك شـفافية يف  : التشكيلي ناصر املوسى
 جريدة الوطن، العدد    ،"التشكيل تتفوق على الرجل   

  .م٢٠٠٤، يناير ١٢١٠
  القاهرة،   ،"من احلداثة إىل ما بعد احلداثة يف الفن       "   :البهنسي، عفيف  .١٥

  .م١٩٩٧، ١دار الكتاب العريب،ط
–ثاين، دار الشرق     اجلزء ال  ،"تاريخ الفن والعمارة  :   :ـــــــــ .١٦

  .م٢٠٠٣ ، ١نبيل طعمة،ط
الشعبية من األبـواب واجلـدران إىل    فنون النقش"   :التمامي ،عبد اهللا سعود .١٧

الفنان احلريف استقاها من احملـيط   اللوحة التشكيلية
ـ  واملقلدون ال يعرفون  البيئي  طـور  لمـصدرها ه

 التشكيليون املوروث الزخريف أم أم أسـاءوا لـه  
جملة فنون التشكيلية ، صحيفة يومية      ،  "بتجديدهم؟

تصدرها مؤسسة اجلزيرة للصحافة والنشر، ينـاير،       
  .م٢٠٠١، عام ١٠٣٢٥العدد 

زمان جاسم يتفوق على زمانه وجلنـة التحكـيم         "   :التشكيلي ، احملرر .١٨
 ،"تنصف فضل والرفاعي يعود لتألقه باجلائزة الثالثـة       

  .م٢٠٠١، ١٠٥١٤جريدة اجلزيرة ، يوليو، العدد 
، "التصوير التشكيلي يف اململكة العربية الـسعودية        "  :احلريب، سهيل سامل .١٩

  . م٢٠٠٣، ١مؤسسة الفن النقي ، ط
-١٨٨٥الفن التشكيلي املعاصر يف الوطن العريب       "   :الربيعي ، شوكت .٢٠

سـلطان  :  د خ، سلسلة تصدر برعاية الشي    "م١٩٨٥
 حممد القامسي، مركز الشارقة لإلبداع الفكري، وزارة

  .م١٩٨٥الثقافة واإلعالم حبكومة الشارقة، 
، التوفيق بـني    )١(الفن التشكيلي العريب احلديث   "   :الرصيص، حممد  .٢١

التراث واملعاصرة ، معادلة صعبة ولكنـها ليـست         
ملون السعودية ، إصدار خاص مبـسابقة       ،"مستحيلة

ملون السعودية الرابعة للفـن التـشكيلي ، مـايو،          
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 ٢٠٦

  املراجع
  :أوالً املراجع العربية

  
  اسم الكتاب  اسم املؤلف  مسلسل
  " . ٢١٥سورة البقرة آية "   :القرآن الكرمي    .١
  ".٦سورة آل عمرن،آية   :ـــــــ   .٢
  "١١آية : األعراف سورة "  :ـــــــ   .٣
  "٢٤آية : احلشر سورة"  :ـــــــ   .٤
   .  مصر مكتبة،"الفنمشكالت فلسفية، مشكلة "   : زكرياإبراهيم،   .٥
، "  ، دار دمشق للطباعة والنشر"فن التصوير للهواة"   :إحسان ماريين، مسري   .٦

  .م١٩٧٩، ١ط
مسات االجتاه الواقعي يف تصوير ما بعـد احلداثـة          "  :أمحد أبو العزم، سامي   .٧

، رسـالة ماجـستري،     "كمدخل البتكار أعمال فنية   
  .م٢٠٠٣جامعة حلوان،

كيلية والتعبريية للمؤثرات الـضوئية     اإلمكانات التش (  :أمحد يوسف، عال    .٨
اللونية كمصدر إلثراء تدريس التصوير بكلية التربية       

  م ١٩٩٧، رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، )الفنية
 جريدة  ،"مجاليات التأويل يف لوحات رضية برقاوي     "  :أمحد ، حممد مجيل    .٩

، سبتمرب،  ٤٠ السنة   ١٣٢٢٩العدد  الرياض اليومية ،    
  .م٢٠٠٤

، شركة املطبوعات للتوزيع    "التيارات الفنية املعاصرة  "  :حممودأمهز،  .١٠
  .م١٩٩٦، ١والنشر، بريوت ، ط

من مجاليات الفن التشكيلي املعاصر، االجتاهـات       "   :بسطاويسي، حممد .١١
 -جملة املنهل، فرباير، "م١٩٤٥الفنية احلديثة فيما بعد 

  م٥٢١،١٩٩٥مارس،العدد
لة عقود ثالثـة مـع التـراث        صفية بن زقر ، رح    "  :بن زقر ، صفية .١٢

  .م١٩٩٩، ١، مطابع التريكي، ط"السعودي
أصول التربية الفنية ، تارخيها ، أهدافها، مناهجها،        "   :البسيوين، حممود  .١٣

 ،  " دروسها، معارضها، أساليب تقوميهـا     ،خططها  
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The abstract of the search 
 
Booker,Wadiah Abdullah ahmed.The Artistic And Philosophical 
Concepts Of Superrealism Art As An Source To Enrich Contemporary 
Saudi Painting.(1428-2007) 
.Supervised By professor: Dr Safa Ali Fahme Deyab. 
 Pages numbers (220). 
 The search followed each of them appeared to descriptive and analytical 
during the finalization of the theoretical framework, while the 
experimental curriculum followed during the application's own 
experience in order to reach the desired results of the research. This was 
through the historical study of the origins of painting with the Saudi 
review of the most important trends of the pioneers of functional imaging 
to determine the position of the Saudi photography Saudi Supreme 
realism. 
And analytical study of the main factors that shaped the art trends 
Supreme realism and worked on the formation of structure. Historical 
study included tracking realisms  throughout the ages. Starting from 
realism Supreme Superrealism. And study on the most important trends 
philosophical foundations and art realism Supreme Superrealism. The 
objective of a classification of distinguished artists and realistic portrayal 
of the Supreme Based on artistic values and philosophical ideas. 
Abstract research concludes researcher from the study, which is entitled 
"artistic and philosophical concepts of art realism Supreme source of 
enrichment Saudi contemporary photography," a group of technical and 
philosophical concepts .The findings researcher to many of the findings 
and recommendations outlines as follows : 1. Noon through tracking 
historical photography Saudi since grown to now he has not showed the 
impact of technical and philosophical concepts of realism Supreme 
Superrealism. None of the artists of the pioneers, or even second-
generation or third generation. Or techniques work by artists of the 
Supreme realism. 2. Used realism Supreme Superrealism. Media modern 
technology such as regular camera and digital camera. It was the main 
engine of the technical implementation, it paints artists from reality 
directly. 3. Encouraging trends that seek to detect images Indeed Pacific 
including giving an innovative and contemporary civilized society.4. 
Provide an opportunity for students and professional education students 
to experiment with new technological tools. 5. Work sessions for students 
in photography as a creative art, not documentaries to identify the 
different types of cameras. 6. Guide students to identify all the artistic 
trends in the world to make use of such benefits commensurate with the 
environment and society.  
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 ١

The summary by the English language 
 

This research addressed the technical and philosophical 
concepts of art superrealism source of enrichment Saudi 
contemporary painting. 
 
Chapter I : Introduction : background research, the problem 
of searching, tamed research, research objectives, the 
importance of research, limits the search, a search and search 
terms.  

Chapter II : studies associated with : addressing this 
chapter, a number of scientific references and messages from 
Saudi art since grown to contemporary, and the roots of the 
Superrealism , and techniques functional art after modernism, as 
well as address part of the painting and the benefit that could be 
obtained from it. The deal is part of this chapter treatments in 
the expressive arts and painting. Also addressing the latter part 
of the lives of the photographers, artists Superrealism. 
 
Chapter III : Saudi painting : Start this chapter 
introduction on the art side, in terms of developments beginning 
stages. This chapter also addressed prominent artists and 
prominent Saudis trends fought, and divided the researcher in 
this chapter artists depending on the schools they worked out 
most of their path Based on the technical scientific references 
which classified through their modern context. The trend was 
unrealistic, and seeks to gain influence direction, the direction 
surrealistic and abstract direction, divided artists Saudis to three 
generations : the first generation, second, third and researcher 
concluded this chapter phenomenon folklore dealt with quite a 
few artists.  

Chapter IV : realism : Start Chapter IV lead, and dealt 
researcher in this chapter realism throughout the ages, and 
provided a synopsis of realisms in photography. Before the 
superrealism . A: First : The most important neo-realist 
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 ٢

Venaneh. Secondly : critical realism, social realism III, IV : 
magic realism, V. : realism wonderful, Sixth : Socialist realism, 
Seventh : realistic pop art and pop art theoretical underpinnings. 
With the elements of pop art.  

Chapter V : First : superrealism : researcher of this chapter 
divided into two parts, covered in the first part : superrealism, 
introduction to the concept of originality and contemporary art 
in the Arab world and features contemporary Western art. The 
historical roots of realism senior researcher stated the most 
fundamental philosophical, artistic and technical superrealism 
features and characteristics of the direction of the Supreme 
realism, with the most prominent artists superrealism and 
techniques that they inflict.  

Second : the techniques used : Part II of Chapter V dealing 
with the general principles of photography and basic concepts in 
digital imaging. With emphasis on the most important 
techniques that work by artists of the superrealism. 

Chapter VI : Experience of Applied Researcher : included 
provided, and the limits of the experiment. The objectives of the 
experiment, and concepts of intellectual work included Applied 
researcher. The methods adopted by the researcher in the 
implementation of its work.  

Chapter VII : Conclusions and Recommendations : The 
researcher provided the main finding of a researcher from the 
results of findings through research. With emphasis on the most 
important recommendations researcher found it necessary to 
emphasize.  
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